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З пропозиції Державного Видавництва України Тех¬ 
нічний відділ ІУНМ прийняв на редагування технічні 
та застосовані терміни словника військової термінології, 
якого упорядкували С. та О. Якубські. Для переведення 
цієї роботи відділ обрав комісію в складі: члена відділу 
Д. В.„Панкевича, філолога відділу 10. Г. Кондрачука та 
автора словника С. В. Якубського. Ця комісія розпочала 
свою роботу 1 лютого 1927 року й закінчила 15 травня 
1927 року, відбувши 44 засідання. Технічні та застосо¬ 
вані терміни військового словника комісія перевірила та 
погодила з термінами, що їх ухвалили різні секції від- I ділу, і ці терміни в словникові позначено зіркою, а решту 
термінів загальномовного характеру комісія не редагу¬ 
вала, і їх подано в словникові на підставі наукових 
матеріялів за відповідальністю авторів .словника С. та 
О. Якубських. _ / 

Зважаючи на те, що українська технічна терміноло¬ 
гія, а військова особливо, малодосліджена, терміни, що 
їх зредагував Технічний відділ, треба вважати за про¬ 
екти військової української термінології, яка згодом буде 
досліджена та вдосконалена. Тому президія Технічного 
відділу прохає читачів подавати на адресу відділу (Київ, 
бульвар Шевченка, .14, Технічний відділ ІУНМ) свої 
поради та зауваження до зредагованого матеріалу. Всі 
поради та зауваження Технічний відділ прийме з по¬ 
дякою та й використає їх у дальшому виданні фахового 
військово-морського словника. 

Президія відділу Інституту 
Української Наукової Мови УЛН. 

ПЕРЕДМОВА 





ВІД УПОРЯДНИКІВ 
Складаючи цього словника, упорядники не мали мож¬ 

ливосте подати повної військової термінології через 
обмеження розмірами словника, що й так виріс майже 
удвоє проти наміченого розміру. Тому довелося обмежи¬ 
тися тільки головнішими термінами, що їх упорядника 
вибрали з військових статутів, додавши до них лише 
слова з царини щоденного військового вжитку. 

Терміни, що складаються з кількох слів, здебільшого 
подано на кожне слово, за винятком тих випадків, коли 
слова,*вжито не в початковій формі. Так, „механизм по- 
дающий" можна шукати і на „механизм" і на „подагощий", 
а „стол угломера" — лише на „стол". 

ІЦо-до вибору термінів та їх перекладу упорядники 
мали в користуванні такі матеріяли: 
Дисциплинарньїй устав РККА. Изд. 2-е „Воєнного 

Вестника". 
Дисциплінарний статут РСЧА. Вид. ДВУ. 1926. 
Устав внутренней служби. 
Устав гарнизонной службн. 
Залоговий статут. Вид. Школи Червоних Старшин. 

Харків, 1924. 
Наставление по инженерно-техническому делу для 

командного состава всех родов войск. 
Наставление по обозному делу РККА. 
Руководство по веденню воєнних игр с комсоставом 

РККА. 
Наставление для перевозки по железньїм дорогам 

войск РККА. 
Положение о порядке воинских торжеств. 
Боевой устав пехотьі, ч. І. Изд. 3-є Воєнного Вестника. 
Бойовий статут, ч. І. Вид. ДВУ. 1926. 
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Полевой устав, ч. II. 
Боевая служба пехоти. 
Стрелковие устави, ч. І. 
Вивтовка образца 1891 г. 
Рушниця, зразку 1891 р. Вид. Школи Червоних Стар¬ 

шин 1924 р. 
Револьвер системи „Наган" обр. 1895 г. 
Станковий пулемет системи „Максима14. 
Ручной пулемет системи „Люиса". 
Ружейнне и ручние гранати. 
Ручной пулемет системи „Кольта44. 
Автомат Федорова. 
Стрелковий устав, ч. II. 
Стрелковий устав, ч. III, вип. 1 и 2. 
Проекти перекладів статутів: 
Револьвер системи „Наган". 
Станковий кулемет системи „Максима44. 
Ручний кулемет системи „Люїса". 
Рушничні й ручні гранати. 
Боевше устави артиллерии: 
Материальная часть 76 лідмюлєвой пушки обр, 1902 г. 
Материальная часть 76 мм горной пушки обр. і9«-9 г. 
Материальная часть 76 мм зенитной пушки. 
Материальная часть 122 мм гаубицн обр. 1910 г. 
87 мм пушка Маклена. 
Бомбомети, минометн и ручние гранати (атлас). 
Правила стрельби. 
Применение приборов для стрельби. 
Устави артиллерии изд. 1919. 
Боевой устав ковници, ч. 1 и 2. 
Наставление по телеграфно-телефонному делу. 
Наставлевие по войсковой маскировке. *" 
Сведения по военно-химическому делу. 
Нилус и Маркевич. Курс артиллерии, ч. І. Взривча- 

тие вещества. 
Руководство служби полевой артиллерии, отд. VII. 

Аммуниция. 
СтроевоЙ устав авиации. 
Наставлевие по боевому применевиго воздушних сил. 
Боевой устав броневьіх сил. 



Руководство по веденню войскового хозяйства. 
Польско-русский воєнний словарь. Изд. „Воєнного 

Вествика41, 1926. 
Английско-русский словарь воєнних терминов. Оост. 

Войнилович-Няньковский. Изд. „Война и техника". 
Правильник піхотинців. Розділ І Львів, 1914, вид. 

„Січового Союзу". 
Російсько-український словник УАН, тт. І та III, вип. 1. 
Уманеиь і Спілка. Словарь Російсько-український. 

Вид. ДВУ. 1925. 
Б. Гріпченко. Словарь української мови. Вид. ДВУ. 

1925 р. 
Г. Голоскевич. Український правописний словничок. 
Акад. Тутковський. Словник геологічної термінології. 
О. Курило. Словник хемічвої термінології. 
КалиНОвич. Словник катематичної термінології. 
О. Ізюмов. Російсько-український словник. Вид. ,,Кни- 

госпілки". 1926. 
Сабалдир. Практичний російсько-український словник. 
Т. Секунда. Словник з обсягу механіки. 
Практичний російсько-український словник для вій¬ 

ськових (вид. ІПколи Червоних Старшин, 1924) та инші 
словники. 

Для слів, що їх немає в зазначених словниках, упо¬ 
рядники мусили подавати свого проєкта перекладу. 

Оскільки військову термінологію ще не усталено 
остаточно й упорядники цього словника мають замір 
і надалі працювати в цій галузі, вони звертаються з про¬ 
ханням до всіх осіб, які користуватимуться з цього 
словника, повідомляти їх за необхідні поправки й зазда¬ 
легідь складають подяку за поміч у цій праці. 

Упорядники складають подяку начальницько'^ скла¬ 
дові Школи Червоних Старшин 1926 року за іг/міч у ви¬ 
биранні термінів. 

1 січня 1927 року, 

м. Київ. 





♦Абордаж — абордіж, -жу. 
♦Абрис — ібрис, -су. 
♦Авангард — авангард, -ду. 
♦Авангардньїй — авангардний; 

А. бой — бій авангардівий. 
Аванс — авінс, -су. 

♦Аванпост — ав^цаост, -ту. 
♦Авария — аварія, -рії. 
♦Авиатор — авіятор, -ра. 
♦Авиация — авіація, -і^її. 
♦Авиационньїй — авіаційний. 
♦Автобатарея — автобатврія, г. 

-рік 
♦Автоброневой — автопінцер- 

еий. 
♦Автомат — автоміт, -та. 
♦Автоматический, -ки — авто¬ 

матичний, -но; А. пушка — авто¬ 
матична пушка; А. огонь — авто¬ 
матичний вогінь; А. оружие — 
автоматична 8брія. 
♦Автомобиль — автомобіль, -ля; 

А. бропевой — автомобіль пан¬ 
церний, автопанцерник; А. до- 
рожннй — автомобіль доріжній; 
А. легковой — пасажирний авто¬ 
мобіль; А-ная часть — автомо¬ 
більна частина; А-ннй отряд — 
автомобільний вагш; А-ннй транс¬ 
порт — автомобільний транс¬ 
порт. 

♦Автомотоциклетньїй полк — 
автомотоциклетний полк. 
♦Автономия — автономія, -мії, 

самоврядув&ния. 
♦Автономний —автоно'маий; А. 

мина — автономна міна. 
Авторитет — авторитет, -ту. 
Авторитетньїй—авторитетпий. 

♦Автосмесь — автомішанйна, 
-ии. 
♦Автотранспорт — автотранс¬ 

порт, -ту. 
Агент — агент, -та. 
Агентура — агентура, -ри. 

♦Агентурний — агентурний; А. 
разведка—агентурна розвідка. 

Агитацня — агітація, -ції. 
♦Агитационньїй снаряд — агі¬ 

таційний гармітень. 
Агигмровать — агітувіти. 
Агиткампания —агіткампанія, 

-нії. 
♦Агитповозка — агітвіз, -віза. 
♦Административньїй — адміні- 

стратйвний; А. должность — адмі¬ 
ністративна посада; Адмииистра- 
тивно - хозяйствеппнй состав — 
адміністративно -господірчий 
склад. 

Адрес — адреса, -сн; по адре¬ 
су — на адресу. 



Лдский Анкерний 

♦Адсний — пекельний; А. ма¬ 
шина — пекельна машина; А. 
огонь — пекельний вогонь. 
♦Ад’ютант — 8оачкбвий, -ого. 
Азартний — рпсковйтий, за¬ 

пальний, газардОв(н)ий; А. игра— 
га8ардбв(н)а гра. 
♦Азбест—азбест, -ту. 
♦Азбестовий — азбестовий; А. 

набивка — азбестова щільннцн; 
А. шнур — авбестовпй шпур. 
♦Азимут — Азимут, -ту. 
♦Азотний — азОтовий; А. кис¬ 

лота— азОтова кислоті. 
Академик — акадечік, -ка. 
Академический—академічний. 

♦Академия — академія, -мії; 
А. артиллерийская— артилерійва 
академія; А. воздушпого флота — 
академія повітрянії флОти; А. во¬ 
єнная—військова академія; А. во- 
епно-медиципская—військОво-ме- 
дйчна академія; А. воешю-техни- 
ческая —аійськіво-техшчна ака¬ 
демія. 
♦Анкумулятор—акумулятор, -ра. 
♦Аккумуляторний — акумуля¬ 

торний; А. батарея — акумуля¬ 
торна батерїд. 
Аннуратньїй—акурАтпий; (точ- 
пьій, испол'иишельпьій)^і- 
лий, ретельний, справний. 
♦Анролеин — акролеїна, -іш. 
Ант — 1) акт, -ту; дія, д/ї; 

2)акт, документ,-та; 3) (пьесьі) 
Дія, дії. 
♦Активированний — активОва- 

£ий; А. уголь — активований ву- 
н?ль. 

♦Активность — активність, -но- 
сти. 
♦Активний, -но—активний,-но; 

А-пая оборона — активна оборОна. 
♦Анустичесний — акустичний. 
♦Алебастр — алябАстер, -тру. 
♦Алидада —альгідАда, -дн; А.- 

висотомер—альгідада-внсотомір. 
♦Аллюр — алюра, -ри. 
♦Алюминий — алюміній, -нію. 
♦Алюминиевий — алюмінійеий. 
♦Амальгама — амальїіма, -ми. 
♦Амальгамировать — амальга- 

мувіти. 
♦Аматол — аматОл, -лу. 
♦Амбразура *- амбразура, -ри; 

А. щель — щілина амбразури. 
♦Амбразурний — амбразурний. 
Амбулатсрия — амбулаторія, 

-рії. 
Амбулаторний- амбулаторний; 

А. прием—амбулатОряе прийманая. 
♦Аммиак — амоніак, -ку. 
♦Амм.нал — амонАл, -лу. 
♦Амплитуда двишения*— амплі¬ 
туда руху. 
♦Ампулька — ампулька^ -кп. 
Ампутировать — ампутувати, 

відтинАти. 
♦Амуниция—амуніція, -дії. 
♦Амуниченне — зашОр^вання. 
♦Амуничить — зашОрувати. 
♦Анализ — аналіза, -зи. 
♦Ангар ангар, -ру. 
♦Анемометр —анемометер, -тра. 
♦Анилин — ааілша, -ни. . 
♦Анкер — Анкер, -ра. 
♦Анкерний — Анкерний; А. кол 
-Анкерний кілок. 
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Анкета 

Анкета — анкета, -ти. 
♦Антабка — антабка, -ки. 
♦Антенна — антена, -ші. 
♦Антимоний — антимОній, -нію. 
♦Аппарат — апарат, -ту, А. дьі- 

мовой—апаріт димовий; А. лета- 
тельньїй—літний апарат: А. пар- 
тпйньїй— апарат партійний; А. 
политпческий — апарат політич¬ 
ний; А. телефонний, конечиьій— 
— апаріт толефіінпий, кінцевий. 
♦Аппаратная двуколка — апа¬ 

ратна бідка. 
♦Аппарель — аиареля, -лі. 

^♦Апроши — апрОші. 
Аптечньїй — аптечний; А. дву¬ 

колка—аптечна бідка. 
Арест — арешт, -ту; домаш- 

ипй арест—домОвий арешт. 
Арестант — арештант, -та. 
Арестантский — арештант¬ 

ський; А. отделепие—арештант¬ 
ський відділ, -лу.[заарештувіння. 
♦Арестование — арештування, 
♦Арестованний — заарештова¬ 

ний, арештований; книга аресто- 
ванннх — книга заарештованих. 
♦Арестовать, заарестовать, 

арестовивать — арештувіти, за¬ 
арештувати, заарештовувати. 
♦Арка — лук, -ку. 
♦Аркан — аркіе, -па; А. фу¬ 

ражний—ужйсько, -ка. 
♦Арматура — риштунок, -пку. 
♦Арматурний — риштупкОвиЙ; 

А. список—рнштупкОвий реєстр. 
♦Армеец — армієць, -мійця. 
♦Армия—армія, -мії. [вона. 
♦Армия Красная — А'рмія Чер- 

Арьергардньїй 

♦Армейский — армійський, вій¬ 
ськовий. 
♦Арсенал-і-арсенід, -лу. 
♦Арсенальний — арсенільний. 
♦Арсин — арсен вОдень, -дня. 
♦Артиллерист— гармітник, -ка. 
♦Артиллерия — артилерія, -рії; 

А. баталноиная—батальйОнова ар¬ 
тилерія; А. дальнобойная—дале¬ 
кобійна артилерія; А. дивизиоп- 
ная—артилерія дивізійна; А,- зе- 
нитная — артилерія зенітна; А. 
конвая—артилерія кінна; А. кре- 
постная—артилерія фортечна; А. 
особого назначопия — артилерія 
особливого пригнічення; А. поло¬ 
вая—артилерія польові; А. пол¬ 
ковая—артилерія полкові; А.про- 
тивоштурмовая — протиштурмові 
артилерія; А. сопровождопия — 
артнлер'я супровідна; А. трактор¬ 
ная— трікторна артилерія; А.трап- 
шейная — траншейна артилерія. 
♦Артиллерийский — артилерій- 

нпй, гармітппй; А-я панорама— 
—артилерійна панорама; А. под- 
готовка— аргилерійпа підготОва; 
А-ая разведка—артилерійна роз¬ 
відка; А-ая часть—гарматна ча¬ 
стина; А-ая школа — гармітна 
школа; А-ский огонь—гарматний 
вогОнь; А-ский парк—артилеріїї- 
ний парк; А-скнй полк—гарміт- 
ний полк; А ское довольствие— 
артилерійно ностачаиня. 
♦Арчак — ленчпк, -ка. 
♦Арьергард — ар’ергірд, -ду. 
♦Арьергардний—ар’ергардОвий; 

А. бой—ар’ергардОвий бій. 



Ассигновапие А9рофотографпя 

Ассигнование — асигнувінля. 
Ассигновать — асигнувіти. 
Ассигновна— асигніта, -ти, 

асигнувіиня. 
Ассистент — асистент, -та. 

*Астролябия — астроля'бія, -бії. 
*Астрономический— астроно¬ 

мічний; А. пункт— астрономіч¬ 
ний пункт. 

*Асфальт — асфальт, -ту. 
Атава — отава, -вп. 

*Атана— атака, -ки; А. вне- 
заппал—атіка нігла; А. вовдуш- 
ная—повітряні атіка; А. газоба¬ 
лонная—атака газобалонна; А. га¬ 
зовая—атіка газова; А. минная— 
атіка мінна; А. облаком — атака 
хмірою; А. огнеметная — атака 
вогнеметна; А. ответвая — атака 
зворбтпа; А. простая—атака зви¬ 
чайна; А. решнтельная—атіка рі¬ 
шуча; А. сквовная—атіка кріз¬ 
ні; А. стремительпая — навільна 
атака; А. фланговая—атіка флан¬ 
кові; А. фронтальная — атіка 
фронтільна;возобновнть Атаку— 
відновити атіку; производить А. 
— робити, переводити атаку; 
контратака—контратака. 

*Атановать, атаковьівать — 
атакувати, атаковуватн. 
♦Атакованньїй — атакОвавнй. 
Атлетика — атлетика, -ки; А. 

легкая—атлетика легкі; А. тя- 
желая—атлетика важка. 

^Атмосфера — атмосфера, -ри. 
*Аттестат— атестіт, -ту; А. 

денежпнй—атестіт грошовий; А. 
на мнльное довольствие—атестіт 
па милові постачання; А. на чай- 
пое довольствие — атестіт на 
чайові постачіння; А. продоволь- 
ственннй — атестіт харчовий; 
А. фуражний — атестіт фуріж- 
нпй. 

*Аттестационньій — атестац/й- 
ний;^ А. комиссия—атестаційпа 
комісія; А. соответствпе—атеста- 
дійна відповідність. 

*Аттестация—атестація, -ції. 
*Аттестовать, аттесто- 

вьівать — атестувати, атестОву- 
вати. 

Аттестованньїй — атестОва- 
11ИЙ. 

Аукцион — авкціОн,. -ну. 
^Ацетилен — ацетилен, -ну. 
*Азродром — аеродрім, -му. 
*Азронавигатор—аеронавігатор, 

-ра. 
*Азроплан— аероплан, -ну; про- 

тивоа9ропланвая установка—ііро- 
тиаеронлінпе уставлення. 

*Азрос’емка—аероздійміппя. 
*Азрофотос’емка — асрофото- 

графувінпя. 
*Азростат — аеростат, -ту; гА. 

привязпой—аеростіт ПрИВ’Я8НИЙ. 

*Азрофотография — аерофоіо- 
гріфія. 
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♦Валлон — балін, -ну. 
♦Балочньїй — трямовйй. 
♦Банда— ватіга, банда. 
* Банд аж—{колеса) шина, -ші; 

(проволочний) пов’язь, -зя. 
Бандитизм — бандитизм, -зму. 
♦Банка — бійка, -ки; Б. жестя- 

ная — бляшанка; Б. мивная — 
мінний кущ. 

*Баннет — вйступка, -ки.. 
♦Банник — щітка, -ки; Б. раз- 

рядпик — щітка розрядник; Б. 
щетинний — щітка велосяиі. 
♦Банно-прачешно дезинфекци- 

онньїй отряд — лізне-прільио- 
дезинфекційиий ВІДДІЛ. 
♦Баня — ла8ня, -ні. 
♦Барабан—барабін, -на; Б. лим- 

ба—барабан лімбу; Б. отража- 
теля — барабан відбивача. 
♦Барак — барік,, -ка. 
♦Барашек — баранчик, -ка; Б. 

важимной —затискний баранчик. 
♦Баржа — біржа, -жі. 
♦Барка — бірка, -ки. 
♦Баркас — баркіс, -са. 
♦Барометр — барометер, -тра. 
Баррикада— барикада, -ди. . 

♦Барьер — бар’єр, -ра. 
♦Бастион — бастіон, -пу. 
♦Батальон — батальйон, -ну; Б. 

понтонний — батальйон понтів- 
ний; Б. саперний — батальйон 
саперний; Б. связи — батальйон 
звязку. 

♦Баба — біба, -би. 
♦Бабка (над копитна я 

кость) — бібка,-ки; (неболь- 
шая наковальня)—бібка,-ки. 
♦Багор — очепа, -пи. 
♦Бадья — цебер, -бра. 
♦База — біза, -зи; Б. операци- 

ониая—база операційна; Б. пе¬ 
редовая—біза передові; Б. про- 
довольственпая-бава харчова; Б. 
промежуточная — біза проміжна; 
Б. фронтовая — біза фронтові. 

Базироваться — базуватися. 
♦Базис — біза, -ви. 
♦Бак—бак, -ка. 
♦Баклага—-боклаг, -гу. 
Баклажка — боклажік, -жка. 
Балахон — балахон, -на. 
♦Балда — дбвбня, -ні. 
♦Балистит — балістит, -ту. 
♦Балка (мнж.) —трям, -му; Б. 

(потолочная)—сволок, -ка; Б. 
(топогр.).—балка; Б. переводи- 
на— слиж, -жа; балочное строение 
(моста) — трямові мостові будіва. 
♦Балласт — баласт, -ту; (для 

судов) савур;-ру. г 
♦Баллистика—балістика, -ки; 6. 

ваешняя—балістика зовнішня; Б. 
внутренняя — балістика середіва. 
♦Баллистический— балістичний; 

Б. водни — балістичні хвилі; Б. 
данние — балістичні дані; Б. ка- 
чества—балістичні я'кості;Б. вве¬ 
дення — балістичні відомості. 



т 

♦Батальонньїй—батальйОиовий; 
Б. артиллерня — батальйОнова 
артилерія; Б. резерв — батальйО- 
нова резерва; по-батальопно — 
батальйонами. 
♦Батарейний — батерійпнй; Б. 

очередь — батерійна чергі. 
♦Батарея — батерія, -рії; Б. 

аккумуляторпан—батерія акуму¬ 
ляторна; Б. гаубичная —- гавбич- 
на батерія; Б. горная — батерія 
гірська; Б. замаскированная — 
батерія замаскована; Б. конпая — 
батерія кнша; Б. ложпая — ба¬ 
терія фальшива; Б. тяжелая — 
батер/я важка; „Батареєю (ору¬ 
дними), иравое (левое), огонь41— 
,,Батер/бю (гарматами), права (лі¬ 
ва), вогОнь“. 
♦Батман (толчон) —батмін, -на; 

„Б. яалево44—,рішана вліво44; 
„Б. направо44—„б&тмана впріво44. 
♦Барометр — барометер, -тра. 
♦Башенка — вежка, -ки. 
♦Башенньїй — вежовий; Б. ору¬ 

дне — вежові гарміта; Б. уста¬ 
новка — вежова устіва. 

Башлик — башлик, -кй. 
♦Башмак—черевик, -ка; Б. (на¬ 
конечник на свае) — заківка, 
-ки; Б. кожанпий — черевйкшкі- 
рянйй; Б. тормазннй — гальмо- 
вйй черевик; Башмачннй тор- 
маз — черевйчсе гальмі. 
♦Башня — вежа, -жі. 
Бдительность—чуйвість, -по¬ 

сти, невсипущість, -щостп; (за- 
ботливость) — дбайлйвість, 
-вости. 

Бв8ВИХ0ДЇЇИЙ 

Бдительньїй — чуйний, невси¬ 
пущий; (заботливьсй)—дбай¬ 
ливий. 
♦Бебут — бебут, -ту. 
*Бег — біг, -гу; Б. па лижах — 

біганпя лижвами; Б. скорост- 
ньій — біг па швидкість; Бегом 
марш - бігім руш; бегучий у8вл— 
бігучий вузол; находиться в бе¬ 
тах — бути втікачем. 

Бегать — бігати. 
♦оеглий — утікіч, -чй; побіж¬ 

ний; Б. осмотр — побіжний 
Огляд, -ду; Б. огонь — перебіж¬ 
ний вогОнь. 

Бегство — утікіння, утеча, 
•чі; обратнть в 6. — погніти в 
різтіч; обратиться в б. — повер¬ 
нути навтіки. 
♦Бегун — бігун, -ні. 
Бедро — стегні, -ні. 
Бедствие — лйхо, -ха, біді, 

-дй; Б. народное — лйхо народ¬ 
не; Б. общественное — лйхо гро- 
мідське. 

*Без разделений — бев піділу. 
♦Безбрустверньїй—бб8брустве- 

ровий; Б. окоп — безбрустверо- 
вий шанець. [-ші. 
♦Безветрие — безвітря, тйша, 
Безвкусньїй — (о пище) не¬ 

смачний; (о газе) — бе8 смаку. 
♦Безвлажньїй — безволігий. 
*Безвоздушньій — безповітря¬ 

ний. 
Безвольний — безві(і)льнпй. 

♦Безвредний — пешкідний. 
Безвьіходньїй — безвихідний, 

безпорідний. 
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БЄ8ДЄЙСТВИЄ 

V*.' 

Бесперебойпость 

Бездействие — бездіяльність; 
Б. власні — бездіяльність влідп. 

*Бездорожье — бездоріжжя. 
♦Бездимний — бездимний; Б. 

порох — бездимний подох. 
Беззаветньїй, -но— безогдя'д- 

ппй, -но, без вагіння, не вагаючись. 
Беззащитность — беззахис¬ 

ність, -ностн, безоборіінність, 
-ПОСТИ. 

Беззащитний —; беззахисний, 
безоборонний. 
♦Беззвучний, -но — беззвуч- ч 

ний, -но. 
*Безмен (пружинний) — кйп- 

тар, -ра. . 
Безнаказанность — безкар¬ 

ність, -ности. 
Безначалие — безуряддя. 

♦Безоблачний, -но — безхма¬ 
рний, -(н)о. 

Безоговорочно —безперечно. 
♦Безопасность — безпека, -ви; 

бьіть в б. — бути убезпечеиим. 
Безопасно — безпечне, -но. 

♦Безопасний — безпечний; Б. 
зона—- безпечна зона. 
♦Безоружний — неозброєний. 
^Безостановочний, -но — не¬ 

впинний, -по, безупинний, -но. 
Безотлагательньїй, -но — не- 

відкліднпй, пйльнпй, -но, невід¬ 
кладно, не відкладіючи.г 

Безотлучно — невідхідно, не¬ 
відступно. 

Безрезультатний, -но — без- 
результітпий, -но, даремний, -но, 
без наслідку. 

Безуспешний, -но — мірний, 
-пе, -но; надаремний, -не(о). 

Безьімянний палец — підмі- 
зйппнй цілець. 

*Белила — білило, -ла. 
♦Белильная известь — хлорове 

вапяб. 
*Белить, беливать (здание)— 

бі л йти, вибіляти; Б • ить известью— 
вапвйти, ваппувіти. 
♦Белий — білай; Б. жесть — 

бляха, -хи. 
Белье — білизна, -пи. 

♦Бензин — бензина, -би. 
♦Бензинньїй— бензиповий;б-ная 

двуколка — бензинова бідка. 
♦Бензииомотор — бензиномотОр, 

-ра. 
♦Бензол — бензол, -лу. 
♦Берег — беріг, -рега; Б. об¬ 

ривистий — беріг урвистий, 
крутобережжя; Б. отвесвьій — 
стрімкий беріг, стіпувітий бе¬ 
ріг. 

Береза — берега, -зи. 
Березовий — березовий. 

♦Берма — вйступка, -ки. 
^Бертолетовая соль— берто¬ 

летова СІТЬ. 
Беседа — бесіда, -ди, розмо¬ 

ва, -ви. , 
Бесконечний, -но —г безмір¬ 

ний, безкрійній, без міри, без 
крйю. ' # 

Беспартийний — позапартій¬ 
ний. 
♦Бесперебойность—безперерв¬ 

ність, -ности. 
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Боспоконть Блокировать 

Беспокоить — непокоїти, тур¬ 
бувати, бентежити. 

Беспорядок —пелід, безладдя. 
Беспренословньїй, но — без¬ 

суперечний, безпереч. 
*Беспрерьівньій, -но — безпе¬ 

рервний, -но, бе8перестапь. 
*Беспроволочньій — бездрото¬ 

вий; Б. телеграф — бездротовий 
телсгріф. 
♦Бессрочньїй — безтерміновий, 

безстроковий; Б. имущество — 
безстрокове майні; Б. отпуск - 
безтермінова відпустка. 
*Бесформенньій — безфОрмшій. 
:*Бесцветньій — бозкОліреий, 

безбарвний; Б. газ — безкОлір- 
вий газ. [пий, -но. 

Бесцельньїй, -но — безціль- 
*Бесшумньій, но — безшумний, 

-по, псгаласлйвпй, -во, без га¬ 
ласу. 

*Бетон — бетОп, -ну. 
*Бетоньерка — бетонярка, -ки. 
*Бечевка — мотуз, -зу, /швОр- 

ка, -ки. 
Библиотека — бібліотека, -ки, 

книгозбірня, -ні. 
*Бивак — бівік, -ку; стать би- 

ваком — стати бівіком; стоять на 
бпваках — бівіком стояти. 

*Бнкфордов шнур — БікфОрдів 
шнур. 

*Бнлет—-білет, квитОк, -тка; 
Б. отпускной — відпускшій біліт. 

*Бинонль — бінокль, -ля; приз- 
матический Б. — біпОкль приз¬ 
матичний. 

Бинт — бинт, -та. 

Бинтовать —бинтувіти, обвя'- 
зувати. 

*Бирна — бирка, -ки; карб, -бу. 
*Битва — бій, бОю; вступить в 

битву— до бою стати. 
Бить—бити; (кнуіпом)-6ь- 

тОжити; Бить вадом (лягать)— 
бриніти, -ся. 

Благодарность — дяка, -ки; 
Б. в приказе — дя'ка в накІ8І; 
„Благодарим14—„щиро дякуємо4*. 

Благоприятньїй, -но — спри¬ 
ятливий, *во; Б. условия — спри¬ 
ятливі умови; Б. исход — щасли¬ 
вий кінець. 

*Благоустройство — доброу- 
стрій, -ою; упорядкувіння. 

Бланк —бдііиок, -пку. 
*Блеск— блиск, -ку. 
*Блестка — блискітка, -тки. 
*Ближний, ближайший—близь¬ 

кий, найближчий] Б. бой — 
близький бій; Б. дпстанция — 
близькі дистанція; Б. огонь — 
близький вог^пь; Б. от’езд — 
близький від’їзд; Б. разведка — 
близька розвідка. 

Блнзость—близькість, -кости; 
по-близости — поблизу. 

*Блиндаж — бліндаж, -жу; Б. 
легкий — легкий бліндаж. 

*Блиндировать—бліндажувітл. 
*Блиндированньій — бліндажі- 

ваний. 
*6лок — блок, -ка. 
* Блокада — блокіда, -ди. 
^Блокгауз — блокгівз, -зу. 
*Блонировать — блокувіти, об¬ 

ступіте. 



Блуждать 

*Блуждать, блудмть — блука¬ 
ти, блудити. 

*Блуждающий — мандрівний; 
Б. дуч— мандрівний йрікіаь. 

*Бляха — бляха, -хн. 
*Бляшна — бляшка, -ки. 
Бодрствовать — не спіти. 
Бодрьій — бадьорий; сделать- 

ся бодрев—побадьорішати." 
*Боевой— бойовий, буйний; Б. 

втулка — буйний утулок; Б. го- 
товпость — готівість бойові; Б. 
деятельность—бойові дія'льпість; 
Б. единица — бойова одиниця; 
Б. задача — бойове завдіння; Б. 
липня — бойові лінія; Б. личип- 
кі — бійпий шрубак, -к£; Б. 
ось — бійна вісь; Б. плоскость — 
бійиа плііца; Б. позиция — бойо¬ 
ві позиція; Б. пружина — бій- 
па пружина; Б. служба пехотьі — 
бойові служба піхоти; Б. стрель- 
ба—бойове стріля'ппя; Б. часть— 
бойова частина; Б. щель — бій- 
на щілина; Б. питавие — бойове 
постачіння; Б. столкповепие — 
бойові сутичка; Б. взвод — бій- 
нпй звід; Б. вирез-бійиий ви¬ 
різ; Б. виступ — бійний виступ; 
Б. виход бойка — бійний вихід 
розбивана; Б. гробеоь — бойовий 
гребінь; Б. заряд — буйний за¬ 
ряд; Б. комплект — буйний ком¬ 
плект; Б. конь — муштрбвий КІНЬ; 

Б. патрон — бойиий наб/й; Б. по¬ 
рядок— бойовий порядок; Б. рас- 
чет — бойовий розрахунок; Б. со¬ 
став — бойовий склад; Б. ста¬ 
нок— бойякй станок; Б. устав — 

Бой 

бойовий статут; Б. участок — 
бойова дільниця; Б. гази — бойо¬ 
ві гази; Б. действия—бойові дії; 
Б. припаси — бійні приніси; Б. 
свойства — бійні властивості; Б. 
форми етрол—бойова фірма ладу. 

*Боевик — бойовик, -ка. 
*Боек — розбйвач, -ча. 
*Боеприпасьі — бійні припаси, 

-сів. 
*Боеспособность —6063ДІТ- 

ність, -ности. 
Боеспособньїй — боєздатний. 

*Боец — бо£ць (бійця); столк- 
новоние бойцов — сутичка бійц/в. 

*Бой— бій (бію); Б. аван¬ 
гардний— бій аваегардівий; Б. 
арьергардпий—ар’ергардівий бій; 
Б. артнллерийский —; бій гарміт- 
пий; Б. ближеий — бій близький; 
Б. в горах—' бій у гірах; Б. в 
лосу — бій у лісі; Б воздуїшшй— 
бій повітряний; Б. в населвнпих 
пунктах — бій у залюднених 
пунктах; Б. вольний—бій віль¬ 
ний; Б. встречний—бій зустріч¬ 
ний; Б. групповой — бій гру¬ 
повий; Б. ночной — ні нпйй бій; 
Б. наступательпий — бій напад- 
нйй; Б. оборонительпий —* бій 
оборіпппй; Б. откритнй —бій 
відкритий; Б. отступательпий — 
відступній бій; Б. предпамереи- 
пий — бій навмисний; Б. руко¬ 
пашний — бій рукопашний; Б. 
уличпий—бій вуличний; Б. штн- 
ковой — бій багнетівнй; боєм 
управлять—керувйти біем; мосто 
б. — бойівище. 
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Борозда Бойница 

пич стяжний; В. шарнирньїй — 
суставний прогонич. 
♦Болтать,-ся—(о жидкости) 

бовтіти, -ся; хитатися. 
Больничньїй надзиратель—до¬ 

глядач (-ча) шпиталю. 
Больной—слабий, хворий. 
Большевизм —більшовизм, -віу. 
Большевик—більшовик, -кі. 

*Большой — великий; Б. лопа¬ 
та—велика лопіта; Б. палед— 
великий вілець;'Б. привал—ве¬ 
лика постОянка; „Большвй ход44 
— „Збільшити ходи41. 
♦Бомба — бомба, -би; „Бомбей*4 

(команда) — „Бомбою*4. 
♦Бомбардирование —бомбарду¬ 

вання. 
♦Бомбардувать — бомбарду¬ 

вати. 
♦Бомбить — бомбувати. 
♦Бомбовоз — бомбовіз, -вОза. 
♦Бомбомет — бомбомет, -ту. 
♦Бомбардувочньїй—бомбардО- 

вий; Б. самолет—-бомбардОвий лі¬ 
так. 
♦Боннет — бонета, -ти. 
♦Бони (мостп.) (множ.) — 

заплавеиь, -вня. 
♦Берн—бОрп, -ну. 
♦Боров (печной)—лежак, -кі. 
♦Борода — борода, -ди. 
♦Бородка — борідка,г -ки; Б. 

трубки ударника—борідка труб¬ 
ки удірника. 
♦Боредон (пробойка у сле- 

сарей) — пробОсць, -бійця. 
Борозда — борозні, -ий; рів¬ 

чачок, -чк& 

♦Бойница — бійниця, -ці; Б. от- 
крнтая — бійниця відкрита; 6. 
покритая — бійниця вкрита; ще- 
ки бойинцьі — щОкя бійниці. 
♦Бойня (скота)—різниця, -ці. 
Бон — бік (біікуі. 
♦Боковой — боковий, бічний; 

Б. ветер — боковий вітер; Б ли- 
иейка (в лагере)—(шот ліній¬ 
ка; Б. кришка — бокові покриш¬ 
ка; Б. щель — бокова щілина; 
Б. охрапение — бокова охорОпа; 
Б. аваигард — боковий авангірд; 
Б. виступ — боковий виступ; Б. 
иаблюдательпий пункт — боковий 
стежовий пункт; Б. отряд — бо¬ 
ковий нагін; Б. нереключатель 
(тел.) — боковий перемикач; Б. 
уровень — бокова поземниця. 

Бокс — бокс, -су. 
♦Болванка — н&дібок, -Ока. 
Болезнь—хворііба, -би, хвО- 

рість, -рости; Б. повальная—по¬ 
шесть, -ти. 

Болеть (бьіть больньїм)—хво¬ 
рувати на що, нездужати на що. 
♦Болотистий, болотний — бо¬ 

лотистий, болотяний; Б. мест- 
иость — болотиста місцевість; 
Б. место — болотисте місце, бі- 
гнище, -ща; Б. газ — болотяний 
газ. 
♦Болото — болОто, -та; Б. пе- 

проходимое — непрохідне болото; 
Б. проходимое—прохідне болото. 
♦Болт, болтик—прогОнич, -ча; 

Б. крепнтельний — прогоиич за¬ 
кріпний; Б., поджюгаой—прогОпич 
притискний; Б. стяжной — прогО- 



Бороздка 

*Бороздка — рівчачок, -чкі. 
Борона — борона, -нй. 

*Борт, бортик (понтона, 
лодки, платформи)—Обла¬ 
вок, -вка; (плагпья) край; Б. 
откидной — Облавок відкидний. 

Борьба — боротьба, -би. 
*Бот — бот, -та. 
Ботинки — черевики, -ків. 

*Боченок — барило, -ла, ба¬ 
рильце, -ця. 

*Бочка — бОчка, -ки; (ав.) — 
перекіт на крил0. 

Боязливость — полохливість, 
-вости; боязкість, -кости. 

*Брановать — бракувіти; -ван- 
ньій — бракований. 

*Брандвахта—брандвахта, -ти. 
*Брандер— бріндер, -ра. 
^Брандспойт — випрйскувач, 

-ча. 
Брать, взять—бріти, узяти; 

брать ногу — узяти пОгу; брать 
в вилку—брати у міжпик. 

*6раунинг — бравнінг, -га. 
*Бревенчатьій — брусОвапий. 
*Бревно — колОда, -ди. 
*Брезент — брезент, -ту; Б. 

ведро—-брезентове відрО. 
♦Брезентовий — брезентовий; 

Б. накидка — брезентовий плащ; 
Б. чехол—брезентовий пскрнвець. 

*Брешь — вилом, -лому. 
♦Бригада— бригіда, -ди; на¬ 

вал ери йская бригада—кінна бри¬ 
гада; Б кондукторская—кондук¬ 
торська бригада. 
♦Бригадир—бригадир, -ра. 
♦Бризантний — бризінтовий; 



Броском Бистроходньїй 

ситься в штики — вдаряти па 
багнети. 
♦Бросном—навкидя, кидькомі. 
♦Бросок — кидь, -ди. 
♦Брус, брусон—брус, -са, бру¬ 

сок, -скі; Б. угольпмй (в сене- 

пии)—брусок кутовий; Б. уголь- 
ішй—вугільний брусіік; Б. парал- 
лельние—бруси ріцяолежні. 
♦Бруствер — бруствер, -ра; 

Б. скат — схил бруствера; без- 
брустверний окоп — безбрустве- 
ровий шіиець. 

Брьізга — бризка, -ки. 
♦Брьізгалка — бризкалка, -ки. 
♦Брьізгать, бризнуть — бризка¬ 

ти, бризнути,прискати, приснути. 
Брьїкать, -ся — брикати, -ся. 
Брюки — штани, -нів; Б. па 

випуск — штани поверх халяв; 
Б. исподпие - спідні (штани); 
брючний ремень — очкур, -рі. 

Брюшной—черевний; Б. миш- 
цн — м’язи животі; Б. пресе — 
черевний прес; Б. тпф — черев¬ 
ний тиф. 
♦Бугель — рйхва, -ви. 
♦Бугор — горб, -ба. 
♦Будка — будка, -ки; будка- 

гриб- будка-гриб. 
♦Буек, буй —сучка, -ки. 
♦Буерак — байрак, -ка. 
♦Букса — вісанйця, -ці. 
♦Буксовий — віеяпйчний; Б. 

вкладиш — віеяпйчний вклідень. 
♦Буксир — годівник, -кі; взять 

па буксир—загалюватп. 
♦Булижник — бруковий кімінь, 

-неня, брукняк, -кі. 

♦Бумага—паиір, -перу; Б. граф- 
ленпая — лініений нап/р; Б. ко- 
пировальиая — коиіювільпий на¬ 
пір; Б. масштабная — м рйльаий 
напір; Б. переводпая — перебив¬ 
ний папір; Б. входящая—вступ¬ 
ний папір;, Б. исходящая — ви¬ 
хідний папір. 
♦Бумазейное кольцо — барха- 

нбве кільце, -ця'. 
♦Бунтин — скрутень, -тия. 
♦Бура — бурі, -рй. 
♦Бурав — свердел, -дла. 
♦Буровая скважина — свердло¬ 

вина, -ни. 
♦Буссоль — бусоля, -лі. 
♦Бут — бут, -ту. 
♦Буфер — відпружннк, -ка; Б. 

рессорний — відпружішк ресор¬ 
ний. 
♦Буферний — відпружникбвий; 

Б. тарелка — відпружпикбва та¬ 
рілка; Б. шайба — відпружникбва 
шайба; Б-ьіе вили — відпружни- 
кііва розвилка; Б. пажим — від- 
пружникбвий натпскіч. 
♦Бухта—затбчина, -ни; (пана- 
та)—кбйла, -ли. 
♦Бушмет — (для пики) стро¬ 

мило, -ла. 
♦Бьж—бик, -ка. 
♦Бистро—швидко, хутко. 
♦Бистрота—швидкість, -кости, 

хуткість, -кости; Б. марша — 
швидкість р)сху. 
♦Бистроходний—(о лоиіади) 

прудкоб/жний: (о пароходе) 
шішдкоплівннй; (об автомо- 
биле) швидкохідний; (о мо- 



тодо)швидкорушний;(о<7 аеро¬ 
плане). швидко літний. 

Бьіт — побут, -ту. 
*Бьітность—пробування; Б. вне 

служби—пробувісня по-за служ¬ 
бою. 

Бюджет — бюджет, -ту. 
Бюро ячейни —бюрі осередку. 

„В цеігь“ — „Рб8стрільпею“; 
„В штики" — „На багнети*4. 

*3ага — штельвіга, -ги. 
*Вагенбург — вігенбург, -гу. 
*Вагон — вагін, -на; В. крьі- 

твій—критий вагон. 
*Вагонет, -на — вагонета,-ти^ 
*Важньій — важливий; В. про¬ 

ступок—важлива провина. 
*Вазелин — вазелша, -ліпи. 
Вакансия — вакансія, -сії. 
Ванантньїй — вільний, вакіпт- 

ний; В. должиость — вільна по¬ 
сада. 

*Вал, валик — вал, -ла, валок, 
-лкі; Валик бевопасности — ва- 
лік безпеки; В. крила (вседле) 
— валік крилі; Валик подающего 
механизма — валік подавільпого- 
механізму; Валик с копической 
шестерней — пікрутка. 

*Валежник —лімань, -ни, суш¬ 
няк, -ку, (мелкий.)—хмиз, -зу. 

*Валек(упг?ло/с«.)-орчик,-ка. 
Валенон, -ни — білянці, -дів, 

повстянки, -нок. 
^Вальковьій крюк-—орчиковий 

гак. 

Валяться (о лошади) — ка- 
чітися, валя'тися. 

Варежки — рукавиці, -вйць. 

манне прияять—до увіги взяти; 
В двнжснші—підчас руху; В дли- 
ну, глубппу, ширину — завдовж¬ 
ки, завглибшки, завширшки; 
В накидку — паіиашки; В от- 
иуск увольяение — у відпустку 
звільнення; В лриказе—в накізі; 
В расход — на видіток; В соб- 
ственпме руки — у вліспі руки; 
В составе—в складі; В строю — 
в ладу. 

Команди: 

*„В атаку ва ішой“ —„Ваті- 
ку за мною"; „Во взводную ко¬ 
лонну" — „В чотову колону"; 
„В линню марш (стройся)" — 
,»В л/нію руш (ладнайсь)'1; „В пе¬ 
редки, вперед (назад) марш" — 
„На педіедкн, вперед (назід) 
руш"; „В полвипада коли" — 
„З піввнпадом коли"; „Влоход- 
ную колонну стройся (шагом 
»>арш)‘‘ — „У похідну колону 
ладпайсь (криком,руш)"; „В рот¬ 
ную линшо стройся" — „В со- 
тенну лінію ладн4йсь“; „В ружьек 
— •До Збр<(ї“;/ „В руку" —„В 
Руку"; „в стайку" —„Зграєю"; 

І 
і 
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Ііатерливпя Веревка 

*Ватерлиния — водокрес, -су. 
^Ватерпас — ґрунтвага, -ги. 
*Вахта—віхта, -ти. 
^Вахтер — віхтер, -ра. 
*Вбивать, вбить — забивати, 

забити. 
Ввереннмй — доручений. 

*Ввинтной — уґвинтпйй; В-ое 
дно — уґвиптне дно. 

*Ввинчивать, -ся, ввинтить, 
-ся — угвинчувати, -ся, угвин¬ 
тити, -ся. 

Вводить, ввести—(у)ввбднти, 
(у)ввйсти. 

Вводить лошадей — заводити 
коні. 

* В водньїй — упускнйй, додат¬ 
ковий, вступний; В. провод — 
упускпий провід; В. заданпе — 
додаткове завдання. 

*Вдавленность — втйсненість, 
-ности. 

*Вдвигать, вдвинуть — всува¬ 
ти, всунути. 

*Вдвіижной — всувний. 
Вдоль—(у)вподовж, (у)вздовж. 
Вдумчивость — вдумливість, 

-вости. 
Вдихать, вдохнуть — (у)вди- 

хітн, (у)вдохнути. 
*Ведение — провадження; В. 

огня —провадження вогню; Веду- 
ЩИЙ огонь—то стріляв. 

*Ведомость — відомість; В. ве- 
іцевая —відомість речові; В. де- 
нежная—відомість грошові; В. ко- 
вочпая—відомість підковування; 
В. постовая — відомість стійкова; 
В. су точная — відомість добові; 

В. распределительная—відомість 
розподільча; В. частей — відо¬ 
мість частин. 
♦Ведомство—уря'дипцтво,-цтва; 
В. воздушного флота—урядниц- 
тво повітряної фл<1ти; В. морское 
— урядництво морське; В. сухо- 
путаое — урядництво суходільне. 

*Ведро — відро, -рі; В. бре- 
зеитовое—брезентівв відро; В. во- 
допойное — відро напувальне. 

*Ведуідий — тяговий, папрям- 
нйй; В. ось-тягові вісь; В. по¬ 
ясок—напрямийй поясок. 

*Веер — віяло, -ла; В. парад- 
лельньій — віяло рівнобіжне; В. 
расходящийся — віяло розбіжне; 
В. сходящнйся — віяло збіжне. 

*Величина — величині, -пй, ве¬ 
ликість, -кости; В. масштабі —. 
великість мірйла. 

^Велосипед — велосипед, -да. 
*8енец — вінець, -нця. 
*Венок — вінйк, -нкі. 
^Вентиль — вентиль, -ля. 
*В§нтилятор — вітрогш, -го'пу, 

вентилятор, -ра. 
*Вентиляция —провітрювання, 

вентиляція, -ції. 
*Венчатий — вінчістий. 
*Венчать — вінчіти; (кришу) 

укривати, покривіти; В. воронку 
— вінчіти вирву. 

*Венчин — обідець, -дця; В. бо- 
евой личинки — обідець бійного 
шрубакі. 

*Веревка — мотуз, -за, шворка, 
-ки; В-кп с грузинами—мотузки 
з тягарця'ии. 
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Воревочний 

♦Веревочньїй — мотузяний; В. 
кольцо—мотузяне кільце. 

*Веретенное масло — веретен¬ 
не мастило. 

*Веретено — веретено, -на. 
♦Верни — верни. 
♦Вероятность— (й)імовірвість, 

-ностп; В. попадання—імовірність 
влучення, влучіння. 
♦ВерОЯТНЬІЙ — (Й)ІМОВірПИЙ; В. 

отклонение — імовірний відхил. 
♦Верстак — варстат, -ту. 
♦Верстовка — верст/вка, -ки. 
♦Верстовой — верстовій; В. 

столб—верства, -ви. 
♦Вертикаль — прямовйс, -су. 
♦Вертикальний — прямовисний; 

В. вираж — прямовисний віріж; 
В. наводка — прямовисне наці¬ 
лювання; В. пази — прямовисні 
ґііри; В. стенки — прямовисні 
стінки. 
♦Вертлюг — Овороть, -ти; В. с 

под’ешшм механизмом — Овороть 
із підіймальним механізмом. 
♦Вертушка — млинок, -нка. 
♦Верфь — корабельня, -ні. 
Верх—верх, -ха, зерпнік, -шкі. 

♦Верхний — горішній, верхній; 
В. екво — верхнє вікно; В. паз — 
верхня ґіра; В. пальцн — верх¬ 
ні, пільці; В. липня — верхня 
лінія; В. одежда — верхній одяг; 
В. зтаж — горішній поверх. 
♦Верховой — верховий, верхі¬ 

вець, -івця; (о ветре, воде) го- 
ровий. 

Верхом — верхи, (лш.)верхами. 
♦Вершина — верх, вершйна, (ао- 

. Ветеринарний 

рьі)—верховина; вершина траек- 
тории—вершок траєкторії. 
♦Вес — вагі; В. под’еиннЙ — 

підіймальна вагі; В. разрнвного 
заряда — вагі розривного за¬ 
ряду. 
♦Весло — веслі, -лі. 
Вести, весть — вести, прові- 

дити; В. б ой — провідити бій; 
В. лошадь в поводу — вести коня 
на поводі; В. лошадь в ровних 
шенкелях — вегсти коня в рівних 
шенкелях; В. паблюденпе — сте¬ 
жити; В. огонь — стріляти. 

Вестовой—посланець, -нцн. 

♦Весь» — терези; В. десятнчпие 
— десяткові терези; В. пружин¬ 
иш — кантар; В. чашечпие — 
шальки. 
♦Ветвь — гілузь, -зи, г/лка, 

-ки; В. восходящая — гілузь до- 
гірна; В. вибрасивателя — гілка 
викидачі; В. железводорожпая — 
залізнйчий рукав; В. еисходящая 
—додільна гілузь. 
♦Ветер — вітер, -тра; боковой 

В. — боковий вітер; встречвьій 
В. — супротивний вітер; попут¬ 
ний В. — ходовйй вітер; пориви- 
стий В.—цивільний вітер; силь¬ 
ний В. — великий в(тер; слабий 
В. — малий вітер, тиховій; уме- 
решшй В. — помірний вітер. 

Ветеринарний — ветеринар¬ 
ний, встеринірський; В. врач — 
ветеринірний лікар; В. лазарет— 
ветерииарпий шпиталь; В. лечеб- 
ний пункт—ветеринарний лікар¬ 
ський пункт; В. состав—ветерц- 

І 
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^ А V 

Взрнват Ветошь 

пірнай склад; В. часть—ветери- 
нірна частина; В. фельдшер — 
встерипірний фельдшер; В-по- 

•санитарпая служба—ветеринірно- 
•саеітірва служба. 

*Ветошь — ганчір’я. 
♦Ветромер — вітромір, -ра. 
♦Ветряньїй— вітряний; В. мель- 

янца — вітряк, -кі. 
*Веха, вешка — тичка, -ки; 

«ехи ставить — тичкувіти. 
Вечерний — вечірній, вечоро¬ 

вий; В. перекличка—вечірня пе- 
,реліка. - 

Вешалка — вішалка, -ки, кі- 
лОк, -лкі. 

♦ВещевоЙ — речовий; В. ведо- 
мої&п — речові ВІДОМІСТЬ; В. до- 
вольствие—речове постачіння; В. 
каптенармус — речовий комірний; 
©. мешок—речові тОрба; В. склад 
— речовий склад, коміра. 

*ВЄЩЄСТВ0 — речовині, -НЙ; В. 
•бризаптное — бризінтова речови¬ 
ні; В. взривчатое—речовині вибу¬ 
хова; В. горючеє — речовині го¬ 
рюча; В. дробящее — речовині 
дробильна; В. легковоспламеня- 
ющееся — речовині займиста; 
в. метательное — речовині мо- 

. тільна; В. нарьівпое — речовині 
наривні; В. отравляющео — ре¬ 
човина труйні; В. слезоточивое— 
речовина слізні; В. удушающее — 
речовйні задушлива; В. цемоя- 
тирующее — речовина цементу¬ 
вальна; В. чихательоое — речо¬ 
вині чхальпа; В. ядовитое —ре¬ 
човина отруйлива. 

Вещь — річ, речи. 
Взаимньїй — взаємний, обо¬ 

пільний. 
♦Взаимодействие — взаємодія, % 

-дії; (техн.) — взаемочйн, -ну* 
В. частей — взаемочйн частйн. 
♦Взаимоотношения — взаємини. 
♦Взаимоположение — взаемопо- 

ліжеппяГ 
Взбегание — збігання, вибі- 

гінця. 
*Взведенне— зведення; В. кур¬ 

ка — зведення курні. 
♦Взвод (часть) — чоті, -тй; 

(действие) — звід (звОду), зве¬ 
дення; В. боевой — бійшій ввід; 
В. предохранительньїй—запобіж¬ 
ний звід; В. управлення — чоті 
керувіння; В. охранения — чоті 
охорОпи; В. ударника— зведення 
удірника; «оиандар взвода — ' 
командир чоти. 
♦Взводить, взвести — звідитн, 

звести. 
♦Взводньїй — чотовий. 
Взлезание — вилізання. 

♦Взлет — зліт, зльОту. 
♦8змах — пОмах, -ху. 
Взнос — внесок, -ска. 
♦Взнуздьівать, взнуздать — 

загнуздувати, загнуздіти. 
♦Взрьів — вибух, -ху; обьїкно- 

венпьій В. — звичайний вибух; 
разработка взривом — розроблю¬ 
вання вибухом. 
♦Взрьівание —вибухання, ви- 

сіджусания (в повітря). 
♦Взрьіватель — запальник, -ка. 
♦Взрьівать, взорвать — висі- 
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Вврнваться Втшт 

джуватн, висадити; скапувати, 
сколіти. 
♦Взрьіваться, взорваться — 

вибухати, вибухнути. 
♦Взрьівчатое вещество — ви¬ 

бухова речовйиі; дробящее В. 
вещество — дробильна внбухОва 
речовині; дотонирующее В. ве¬ 
щество — детонаційна вибухОва 
речовині; бризаИтное В. вещество 
— бривінтова вибухОва речовйні; 
метательное В. вещество — ме¬ 
тальна вибухова речовині. 

Взьіскание — кара, -ри; дис- 
циллипарное В. — дисциплінарна 
кйра. 

Взьіскивать, взьіснать — ка- 
ріти, локаріти. 

*Взять— (в)узя'тл; В. на бук¬ 
сир — заголювати; Взять в вил¬ 
ку — взяти у міжнйк; Команда: 
„В. столько-то коробок14 — „Взя¬ 
ти стільки ось корОбок44; „Взять 
во фланг*4 — „зайти 8 фланку*4; 
В. на передки—взяти на передки. 
♦Взятие вьісотьі — забиріння, 

8абраппя висоти. 
♦Виадук—віядук, -ка. 
♦Вибрировать—вібрувіти. 
♦Вибрирующий — що вібрує. 
♦Вид — вигляд, -ду; фОрма, -ми; 

впешнпй В. — ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД; 

ставить па В. — давіти, діти на 
увігу; В. огпя — рід вогню; В. 
пооіцрепий—форма заохОчуванпя. 
♦Видимость—вйдність, -пости. 
♦Видимьій — видний. 
Видоизмснять, видокзменить 

— ЗМІНЯТИ, змінити. 

*Визир — прозірник, -кі. 
♦Визирование—зОрецця; В.кру- 

ГОВОЄ — кругове вОреННЯ. Л-р» | І 
♦Визировать, провизировать— 

зОрити, прозОрити. 
Визирное приспособление — 

пристрій вірний; визирний ин- 
струмент — струмент зіроий, 
♦Вилка — рОзвилка, -кп; між- 

пйк, -ка; В. соедишітельной план¬ 
ки — рОзвилка злучнОї ПЛІВКИ; 

В. десятиделевпая — десятипо- 
ділковий міжнйк; В8ЯТЬ в вилку*— 
взяти в міжнйк; В. пятпделен- 
ная — П’ЯТИПОДІЛКОВИЙЗ МІЖНЙК; 

предел вилки—гранйця"міжншса. 
♦Вилообразньїй —. вйлкуватпй^ 
♦Вильї (ми.) — вила (вил); 

рОзвилка, -ки; В. буфериие — 
рОзвилка відпружникова. 

Виновньїй — провинний, впну- 
вітий. 

Виноградник — впноггадпик^ 
-ка. 

*Винт— гвинт, -та; В. впу— 
тренвий —- ґвинт середовищ В. 
вертикальний — прямовисний 
ҐВИБТ; В. дверци — ґвинт дверок; 
В. зажимной — ватисквйй ґвинт; 
В. наружний — зверхній ґвинт; 
В. натяжной — натяжний ґвинт; 
В. под’емного механпзма — ґвинт- 
підіймільного механізму; В. при- 
жимной — ґвинт притншшй; В. 
регул ирующий — регуляційний, 
ґвинт; В. с маховичком — ґвинт 
з маховичком; В. уиора — гвинт 
упОри; В. установочний — ґвинт 
устаиовппй; В. хвоетовой — хво- 
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Вмятость Винтовка 

В. буксовий — ВІСЯПЙЧИИЙ ВІСЛІ> 
день; В. с зубчаткою — вкладень 
із трибкам. 

*Внлинение — вкдннения. 
^Включать, -ся, включить, -ся, 

(техн.)—вмикіти, -ся,увімкну¬ 
ти, -ся; (в список) — заносити, 
занести. 

*Включение — (техп.) вми¬ 
кання, увімкнення; (в список) 
занесення. 

*Вколачивать, внолотить—за¬ 
бивати, забити. 

*Влага— волога, -ги. 
*Влагоупорньій — вологотрив- 

кйй. 
*Владение — володіння, оруду¬ 

вання; В. оружием — орудування 
збрОєю. г 

*Вл ідеть — володіти, орудува¬ 
ти; В. оружием—орудувати збро¬ 
єю; искусно владеющий — що 
вміло оруду6. 

*Влажньій, -но—вологий,-го. 
Вдасть — вліда, -ди;, В. граж- 

даиская — цивільна влада. 
Влево — вліво; ,,Влево отдель- 

ное дерево. Левео на два паль- 
ца—цепь-14. Наводить в, сере¬ 
дину цели" — „Вліво окреме де¬ 
рево. Лівіш на два пальці — 
рОзстрільня — 14. Націлювати в 
середину Ц1ЛИ44. 

Влияние — вплив, -ву; (о ре- 
ке) — впадання. 

Влиять — впливати. 
* В м вати л міце — вмістище, -ща. 
*Вмятость — вдавленість, -но- 

сти. 

ютовий Гвинт; В. ходовой-Гвпнт 
■ходовий. 

*Винто’вка—ґвиятівка, -ви. 
*Винтовой —ґвинтовйй; В. ли¬ 

пня — гвинтові лінія; В. парез- 
ка — гвинтові різь; В. висту¬ 
пи — гвинтові виступи. 

*Винтовочньій — гвцнтівчіиий; 
В. порох — ґвинтівчіний пОрох, 
иОрох до гвинтівки. 

*Винтообразньій—Гиинтувітий. 
*Вираж — віріж, -жу; В. верти¬ 

кальний — прямовисний віріж; 
В. пологий — віраж положистий. 

*Виридиновая желтая — жОв- 
то-веленнва фірба. 

*Виридиновая коричневая — 
рудувато-зеленява фірба., 

* Висеть — висіти, звисати. 
*Вис — звис, -су. 
*Висячий — висний; В. лампа — 

висна лямпа; В. замок — колОд- 
ка; В. траверс — висні тріверза. 

*Виток, [ми,) витки — звій, 
звою, звОї; Витки поршня для 
сцепления со стволом — звОї тО- 
локу ДЛЯ ЗЧІПЛОПНЯ з цівкою. 

*Витой — кручеций, звиваний; 
В. внрези — кручені вирізи. 

*Вица— каблучка, -ки; {пру- 
тяная)— гужівка, -ки. 

Вклад — вклад, внесок, -ска; 
В. сумми — вкладення грОшей. 

*ВклаДной — вкладний; В. дос- 
ка — вкладні дошка; В. ящик— 
вкладні скринька. 

*Вкладьівание — вкладання; В. 
в котел — вкладання у казін. 

*Вкладиш — вклідень, -дня; 



Впе Водоравдельвая довші 

Вне — по-за; В. боя — по-за 
боєм; В. служби — по-за служ¬ 
бою. 

*Внезапность — раптовість, 
-вости. 

*Внезапньій, -но — раптовий, 
ріптом, ваг лий, -ло; В. атака — 
вігла атака. 

*Внеочередной — позапорядкО- 
внй, позачергОвий. 

Внеплановьій — позапліповпй. 
*Внеслужебньій —позаслужбо¬ 

вий. 
Внесрочное донесение — ло- 

8атерміи0ве донесепня. 
Внешнольная работа — поза¬ 

шкільна робОта, -ти. 
*ВНЄШНИЙ — ЗОВНІШНІЙ, зверх¬ 

ній; В. баллистика — вОвнішня 
балістика; В. вид — зОвпішній, 
зверхній вигляд. 

Внимание — увага, -ги; обра- 
тить В. — ввертати (звернути) 
увігу, заувіжиги; прпяять во 
В. — взяти до уваги; ,,Внима- 
иие“ (команда) — „увага44. 

Внимательньїй, -но — увіж- 
пий, -по. 

*Внутренний — (у)виутрішшй, 
ссредовйй; В. караул — внутріш¬ 
ня сторОжа; В. крутость бру¬ 
ствера—виутрішпя крутість бру¬ 
ствера; В. под’емньїй винт — се- 
редовий підіймальний ґвинт; „В. 
порядок — внутрішній порядок; 
В. пост — внутрішня стійка; В. 
часовой — внутрішній стійкбвпй; 
В. липня — середОва лінія; В. 
служба — внутрішня служба; В. 

спайка (единство) — внутрішня 
ідність. 

Внятньїй, -но — вирізний, -но* 
ясний, -по. 

Вовленать, вовлечь — втлгі- 
ти, втягти. 

^Вогнутость — у(ві)гвутістьг 
-тости, 

*Вода — вода, -дй; В. грунто¬ 
вая — грунтова воді; В. питье- 
вая — воді питві. 

*Водньій — вОдшій; В. транс¬ 
порт — водний трінспорт. 

*Водогоз — водовоз, -за. 
*Водоворот — вир, -ру. 
*Водогрейня (в бане) —* водо- 

грільня, -ні. 
*Водоем— водбйма, -ми. 
^Водокачка— водотя'жня, -иі* 
*Водолаз — норець, -рця. 
*Водолазньій — норепький. 
*Водомер — водомір, -ру. 
Водомерньїй — водомірний. 

*Водомет — водомет, -та. 
*Водонепроницаеммй — водо- 

непронпклнвий. 
*Водоотводньій — водовідхйль- 

внй, водовідвідний. 
*В доохладительньїй — водо- 

охолодний. 
*Водопад— водоспад, -ду. 
*Во допод’ем НЬІЙ—ВОДОТІЯШЇЙ^ 

Водопой — ВОДОПІЙ, -пою. 
*Водопойное ведро — вапу- 

віільнє відріі; В. кориго — ваііу- 
ВІЛЬБО корито. 

*Водоразде/і— вододіл, -лу. 
*В^одораздельная линия — во¬ 

додільна лінія. 



Водосборннй колодец Воздухооборона 

*Водосборньій колодец — во- 
дозбірпя. 

*Водослив, водосоединитель- 

ная линия — во доз біг, водозбіж- 
на лінія. 

*Водоснабжение — водопоста- 
чішія. 

*ВОДЯНОЙ — ВОДЯВИЙ; В. охла- 

ждение — водяво охолОдж(ува)- 
еііпя; В. пар — водяві пара. 

*Воевать — воювітися. 
*Военнослужащий — військо¬ 

вий службовець, -вдя. ' . 
*В0ЄННЬ1Й — ВІЙСЬКОВИЙ, ВОЄН¬ 

НИЙ; В. академия—військові ака¬ 
демія; В. игра — воєнна гра; В. 
потга — військові пОшта; В.-воз- 
душннй флот — військОво-повіт- 
ряпа флОта; В-по-врачебное ва- 
ведение—військові лікірпя; В-о- 
голубипая почта — військОво- 
голубіша пОшта; В-о-морская 
Раб.-крест. ипсиекдия — військо¬ 
во-морська Роб.-сел. інспекція; 
В-о обязаиішй — військОво-зобо- 
в’>І8апий; В-о-прнкладное унраж- 
нснне — військОво - прикладна 
впріва; Воєнно - сапитарішй по- 
«зд __ військОво-сапітірпий пО- 
13Д; В. служба — ВІЙСЬКОВІ служ¬ 
ба; В-о-статистический обзор 
местностя— воінво-статистйчиий 
огляд місцевості!; В-о-строятель- 
вий—військОво-будівельний; В-о- 
техпический — військОво-тсхвіч- 
ннй; В-о-учебное завсдепие - вій- 
оьково-павчільпий заклад; В-ио- 
фцвапсовнй — військово-фінансо- 
впй; В-о-химическая служба—вій¬ 

ськово-хемічпа служба; В-о-хо- 
зяйствонний — військово-госпо¬ 
дарчий; В. собьггпе — воєнна по¬ 
дія; В. положение — військовий 
стан; В. действия — восвпі дп; 
В. глазомер — військовий окомір; 
В, комиссар — військОвий комі¬ 
сар; В комиссариат — військо¬ 
вий комісаріат. 

*Вожатьій— проводір, -рі. 
Вождь — проводир, -ря. 

*Вожжа — віжка, -ки, [ми.) 
віжки. 

*Возбудитель — збудник, -ка; 
В. взрьіва — збудник вибуху. 

*Воз6уждать, возбудить — 
збуджувати, 8будйти; (дело) по¬ 
рушувати, порушити; (вопрос) 
піднімати, підняти (пишання). 

*Возводить, возвести — ВВО¬ 
ДИТИ, ввести; (строить)—буду¬ 
вати, вбудувати. 

*Возвратньій — вворОтний; В. 
пружина — зворОтпа пружина; В. 
механизи — зворотний механізм. 

*Возвращение —пертіння. 
*Возвьішение — (мєсупо) під¬ 

вищення; (дгйствие) — підні¬ 
мання, підпесення. 

*Возвьішенность — горОвипа, 

-ни. в г 
*Возвьііпенньій—підвищений; В. 

профиль — підвищений нрОфіль. 
*Воздействие — нітиск, -ку; 

В. дисцпнлипарнов — дисциплі- 
ніршій вплив. 

*Воздух — повітря. 
Воздухооборона -повітрообо- 

рона, -нн. 



*Воздухоплавательньій — по 
вітроплівпий; В. станція — по 
вітроплівна стіція^ В. отряд — 
повітроплавний 8агіп. 

*Воздушньій —повітряний; В 
атака — повітряні атака; В. пер¬ 
спектива — повітряна перспекти¬ 
ва; В. равведка — повітряні роз¬ 
відка; В. сеть — повітряні мере¬ 
жа; В. яма — повітряні яма; В. 
паблюденне — повітряне стежен¬ 
ня; В. охрапепие — повітряні охо¬ 
рона; В. бой — повітряний бій; 
В. резервуар — резервуір повіт¬ 
ряний, на повітря; В. флот—по¬ 
вітряні фліта; В. сили — повіт¬ 
ряні сили. 

Воззвание — відозва, -ви. 4 
*Возимьій—вожений; В. ип- 

СТрумвНТ — вОжЄНИЙ струмент; В. 
запас — вбжепий вапіс. 

Возить — возити. 
Возлагать, возяожить — по¬ 

кладати, покласти. 
*Возможность — можливість, 

-вости; вмбга, -ги; В. паблю- 
ДЄБПЯ — можливість стеження; 
В., стрельбн <— можливість стрі¬ 
ляная. 

*Возмущенме — 1) бунт, -ту; 
2) збивання, збурення; В. маг- 
нитной стрелкн — вбиваная маг¬ 
нітної стрілки. 

*Возникать, возникнуть — ви¬ 
никати, виникнути, по(в)ставі- 
ти, п6(в)стіти. 

*Возобновление — понбвленпя, 
відновлення- В. огпя — віднів- 
лепня вогпю. 

Возраст — вік, -ку, літі; В. 
призьівной — призовний вік. 

*Войлок — повсть, -ти. 
*Войлочньій — ПОВСТЯНИЙ; В. 

прокладка — повстяні періліжка; 
В. шш — повстяний клиптух. 

Воин — вояк, -кі (мн. вояки). 
*Воинский — військовий; В. дц- 

сцннлина — військові дисциплі¬ 
на; В. повннность — військові 
повинність;, В. порядок — війсь¬ 
ковий порядок; В. понести—ВІЙ- 

ськОва пошіаа; В. десятаборье— 
військове десятпзмагіїшя. 

*Война — війна, -нй; В. гор¬ 
лая— гірська війиі; В. граждаи- 
ская — громадянська війні; В. 
мапевренпая—мапеврбва війна; В. 
наступательная — нападні війпа; 
В. оббронительная — оборонна 
війні; В. партизаненая — парти¬ 
занська війні; В. позициопиая — 
позиційна ВІЙНІ; В. ХШШ40СК1Я— 
хомічна війні. 

*Войсно — військо, -ка; войска 
вспомогательньїе —допомічне вій¬ 
сько; войска техническне — тех- 
нічяевійсько;обсспвчеаиевойск— 
забезпечення війська; управле- 
пие войсками — керування вій¬ 
ськом. 

*Войсновой — військовій; В. 
начальник — військовий началь¬ 
ник; В. позиция — військові по¬ 
зиція; В. район — військовий 
райОн; В. соедипепие — військо¬ 
ві ялука; В. хозяйство — війсь¬ 
кове господарство. 

*Вокзал — двірець валізшичий. 
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Восполнять 
Поява 

збройною 
♦Волна — хвиля, -лі; В. газо¬ 

вая—гіяова хвиля; В. местоо- 
сти — хвиля місцевости; В. пв- 
редатчика— хвйдя, передавачі; 
В. ириемпика — хвиля приймачі; 
В. 9лектромагивтная — хвиля 
електромагнітна. 9 
♦Волнистьій — хвилястий; В. 

липня — хвиля'ста лінія. 
♦Волоком тащить — перево- 

лікіти, пероволоктй. 
♦Волчья яма — вовча яма, вов¬ 

ківня, -ні. г 
♦„Вольно41 — „Вільно41. 
♦„Вольно, оправиться44—„Спо- 

чйиь“. 
Вольнонаемньїй — вільнонай¬ 

маний. ? 
♦Вольний — вільний; В. бой — 

БІЛЬШІЙ бій; В. движешія—ВІЛЬ¬ 

НІ рухи. 
♦Вольтижировна — вольтижу- 

віння. . 
♦Вольтижерснос седло —сідло 

вольтижерське, 
♦Вольтова дуга — Вольтова 

дуга. 
Воля — вііля, -лі, свобода, -ди; 

сила В. — завзятість, -тости. 
♦Воображаемьій - уявлюваиий; 

Є. плоскость—уявлювана пл<5ща. 
Воодушевлять, воодушевить 

— запілювати, запалити. 
♦Вооружать, вооружить — 

озброювати, озброїти. г 
♦Вооружение — зброя, -рої; 

озбрОепня. 
♦Вооруженньїй — озброєний; В 

вьіводпой — озбрОепий вивідник 

Вопрос — питіння. 
♦Вороненьїй — чорноблпскОвий. 
♦Воронка —1) вирва, -ви {в 

земле от взрьіва); 2) лійка, 
-ки 
♦Воронкообразньш — лійкува¬ 

тий. 
Вороной — вороний. 

♦Ворот — колйворіт, -рота; (в 
одежде) — кОмір, -ра. 

Ворота — бріма, -ми. 
♦Воротник — кОмір, -ра; В. ко- 
жаппьій — шкіряний комір. 
♦Вороток — кОрба, -би. 
♦Воск — віск, вОску. г 
♦Восковка — восковий папір, 

-перу, восківка. 
Воспаление — запалення, за- 

я'тренпя. 
Воспитание 

нолитическое 
тйчне. 

Воспитьівать, воспитать 
виховувати, вйховати. 
♦Воспламенение — завогпюваи- 

ня, завОгнеппя. 
♦Воспламенитель— завОгнювач 

-яа. 
♦Воспламенительньїй — завог- 

іплпялкний: В. коробка—завог- 

виховання; В 
виховання полі 

завогню 
— завОг 

ЗО 



Восгіреіцать Вриваться 

Воспрещать, воспретить — 
забороняти, заборонити. 

Воспрещение отлучек со дво¬ 
ра — заборона виходити зі двОру. 
♦Воспроизведение—відтворен¬ 

ня. 
♦Восстанавливать, восстано- 

вить—відновляти, відновити, по¬ 
новляти, поновити; В. тишпну — 
відновляти, відновйти тишу. 

Восстание — повстання. 
*Восстановление — відновлен¬ 

ня, понОвлеиня; В. сил — віднов¬ 
лення сил. 
♦Восток — схід, схОду. 
♦Восходящий — до гір ний; В. 

ветвь траектории — догірна гі- 
лузь траєктОрії; В. липня — до- 
гіриа лінія. 
♦Восьмерка— вісімка, -ки. 
♦Впадина — влогОвиеа, -нп, за¬ 

падина, -ни. 
Впалзьівать, вползать — (у) 

виовзйти, (у)вповзти. 
♦„Вперед. Вдоль дороги*4 — 

„Вперед. ВподОвж шляху41. 
♦„Вперед занройсь'4 — „Впе¬ 

ред закрийсь44. 
♦„Вперед отвесио — руби“ — 

„Вперед навстОрч—рубай41. 
♦„Вперед слева^ прикладом 

бей44 — „Вперед зліва прикладом 
бий44.. 
Впечатлеиие — вражшпя. 

♦вплавь — (в)уплйн, вплав. 
♦Вправо—вправо; В. принять— 

поступитися вправо. 
♦Впресованньїй — угачений. 
♦Враг — вОрог, -га. 

Враждебно — ворОже. 
Враждебимй — ворОжий; В. 

отношение — ворОже відношення. 
Врач — лікар, -ря; В. ветери¬ 

нарний — ветеринарний лікар; 
В. гаряизопний — лікар залого¬ 
вий; В. главний—головний лікар; 
В. дсжурпий—вартовйй лікар; 
В. санитарнмй — санітарний лі¬ 
кар. 

♦Врачебное заведение—лікар¬ 
ня. 
♦Вращательное движение — 

обертільпий рух. 
♦Вращать—обертати, крутити. 
♦Вращающийся — поворітшій; 

В. защелка — новорітні защіпка. 
♦Вращение — обертінпя; В. 

снаряда вокруг оси — обертання 
гармітня навкОло оси. 
♦Вреднмй — інкідний; В. дей- 

ствне — ШКІДНІ ДІЯ. 
Временно — тимчасОво. 
Временний—тимчасовий; В. 

пост — тимчасОва стійка; В. со- 
единенне — тимчасОва злука; В. 
устав — тимчасОвий статут. 
♦Время — час, -су; В. года-• 

порі .рОку; В. осве^щения одного 
снаряда — час освітлення одного 
гармітня; В. продолжительное— 
дОвгий час; В. суток—пора доби. 
♦Врубать, врубить — зарубува¬ 

ти, зарубіти. 

Вручать, вручить — подавіти, 
подіти (до рук). 
♦Вручную — рукОпаш. 
♦Вриваться, ворваться — вди¬ 

ратися, вдертися. • 



■=Чг | 

Всадник ' 

♦Всадник — вершник, -ка. 
♦Всаживать, всадить — ва- 

стромллти, застромити, встром¬ 
ляти, встромити. 

*Всасьівательньій — всисний; 
В. труба — всисні трубі. 

*Всасьівать, всосать — вбирі- 
тн, увібрати, всмоктувати, всмок- 
тіти. 

Вскачь — скОкон. 
*Вскидка—скидівня; навскид- 

ку-8 хвіту. 
*Всиок — віденок, -ку. 
Всовьівать, всунуть — вису¬ 

вати, засунути. 
Всползать, всползти — зла¬ 

зити, 8Л13ТИ, вилізити, вилізти. 
Вспалзьівание — вилізіння. 

♦Вспомогательньїй — ^допомй- 
ПИЙ; В. войско — допом/чне вій¬ 
сько; В. рьічаг — допоміжний ві- 
’аоль; В. точка — допомічні тіч¬ 
ка; В. угломер — допомічний ку¬ 
томір; В. часть — допоміжна ча¬ 
стина. 
♦Вспучквание — вдиміння. 
♦Вспьіхивать, вспьіхнуть—спа¬ 

лахувати, спалахнути. 
♦Вспьішка — спілах, -ху; В. ог- 

вя — спілах вогню. 
Вставать, встать — (в)уста- 

віти, (в)устіти. 
♦Вставлять, вставить—встав¬ 

ляти, вставити. 
♦Вставной — вставний. 
Встреча — зустріч, -чи; В. 

взаимвая — взаємна зустріч. 
Встречать, встретить — ву- 

стрічіти, зустріти. 

Втьїкать 

♦Встречньж — зустрічний; В. 
бой — зустрічний бій; В. ветер— 
супротивний вітер; В. удар—зу¬ 
стрічний удар. 
♦Вступать, вступить —(у) 

вступати, (у)вступити; В. в бой— 
ставіти, стіти до бою; В. в кара¬ 
ул — ставіти, стати на сторОжу. 
♦Вторгаться, вторгнуться — 

вдиратися, вдертися, втручати-1 
ся, утрутитися. 
♦Вторжение — вднрання,^ втру-. 

чання; В. войска — впад війська, 
Наїзд війська. 
♦Второсрочньїй - друготерміяО- 

вий; В. ймущество — друготер- 
міпОве майно. § 
♦Второстепенньїй — другоряд- 

ний. • 
♦Втулна — утулок, -лка; В. бое- 

вая — буйний утулок, -лка| В. 
бронзовая — спижовйй утулок; 
В. головиая — головковий уту¬ 
лок; В. донная — денний утулок; 
В. запала — утулок підпільника; 
Вг колесиая — утулок колеса; В. 
соедшїительная — влучний уту¬ 
лок; В. опорная — оперний уту¬ 
лок; В. оседателя — утулок осід- 
нвка; В. чугунная — чавунний 
утулок; В. зксцентрическая—екс¬ 
центричний утулок; Втулбчка 
капсульная—утулок капсульний. 
♦Втупик — вбеввихідь; поста¬ 

вить в тупик — вигніти вбезви- 
хідь. 
♦Втьїкать, воткнуть — втика¬ 

ти, увіткнути, застромляти, за~ 
стромити. 
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Втягивашіе 

-?• :_1 

*Втягивание —призвичаювання; 
В. в ходьбу—призвичаювання 
до ходи. 

*Втянутость(тренирован- 
ность)-призвнчаеність, -ности. 

Вход —вхід (входу). 
*Входной—вхідний; В. дверь— 
вхідні двері. 
Входяїций—вступний; В. жур¬ 

нал—журнал вступних паперів. 
Вьібегать, вьібежать—вибіга¬ 

ти, вибігти. 
Вибивать, вибить — вибива¬ 

ти, вйбити. 
*Вибоина — вибій, -бою. 
*Вьібор — вйбір, -бору, обран¬ 

ня; В. местних предметов — ви¬ 
бір місцевих предметів; В. ору- 
жия — вибір збрОї; В. рода ог- 
ня — вибір рОду вогню; В. точки 
СТОЯННЯ — вибір тічки СТОЯННЯ; 

В. цели—вибір ДІЛИ. 
^Виборна — вибиріпня. 
Виборний — виборний. 
Вибраковка лошадей — 8бра- 

кувінпя коней. 
*Вибрасивание — викидання. 
*Вибрасиватель—викидіч,-ч£; 

В. ветвь — гілка викидачі. 
*Вьібрасьівающий механизм — 

механізм викидний. 
Вибитие — вибуття, вихід, 

-ходу, виїзд, -ду. 
' Вьіведивать, виведать — ви¬ 

відувати, вивідати. 
*Виверочньій барабанчик—ви- 

вірчий барабанчик. 
*Вьіверять, виверить — виві¬ 

ряти, вивірити. 

Ввдсдять 

*Вивинчивать, вивинтить — 
вигвинчувати, вигвинтити. 

*Вьівод—висновок, -овку; (ош- 
куда-либо)—внводіння, вивід, 
-воду. 

^Виводить, вивести — виводи¬ 
ти, вивести; В. из строя — ви¬ 
вести з ладу. 

*Виводка (лошадей) — вивід 
(коней). 

*Виводной — вивідний, впвід- 
пйк, -ка; В. вооруженний — ви- 
віднйк озбріений; В. паром—ви¬ 
відній порОн; В. трубка — вивід¬ 
ні трубка. 

*Вигиб — вигин, -пу; зікрут, 
-та, коліно, -на. 

*Вьігибание — вигиніпля. 
Вьіговаривать — вимовляти. 

*Вьіговор — догана, -ни; В. в 
приказе—• догана в пакізі; В. пе¬ 
ред строєм — догана перед ладом. 

*Вигребная яма—вигрібні яма. 
*Вьігружать, вигрузить — ви¬ 

вантажувати, вивантажити. 
*„Вигружаться направо**—„ви- 

вантіжуватися направо14. 
*Вигрузиа — вивантажування, 

вивантаженая. [ти, видати. 
Видавать, еидать — видаві- 

*Вьідвигать, видвинуть — ви- 
сувіти, висунути. 

*Вьідвижной — висувний; В. 
прицел — висувний мірник; В. 
лапа—висувні ліпа. 

* Виделка'— виріб, -робу. 
*Вьіделять, вьіделить — ВИДІ¬ 

ЛІТЕ, виділити, вирізняти, виріз¬ 
няти. 
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Вндерж 

*Вьідерж—держа, -жі. 
*Вьідержка— вйтрим, -иу. 
Вьіедать, вьіесть (овес) — 

виїдати, виїсти. 
*ВьіезД — виїзд, -ду; В. па по- 

зицию— виїзд па позицію. 
*Вьіездна (лошадей)-ііиїж- 

джіння. 
*Вьіем, вьіемка — виймапия, 

©Ййма, -ми; В. для защелки — 
вййма на зіщіпку; В. желЄ8Н0- 
дорожиая — залІ8пича вййма; 
В. кольцевой— кільцева вййма; 
В. суми — виймання грошей. 

*Вьіемной—вийміпий; В. щит— 
РНЙМІНИЙ щит. 

Вьіжидать, вьіждать — вичі¬ 
кувати, вйчекати, вижидіти, ви¬ 
ждати. 

*Вмжим— витиск, -ку;(г^рб)— 
ви вага. 

*Вьіжиманиа — видавлювання, 
витискання; (гирь) — вивіжу- 
хапяя. 

Вшдоравливать, ви зд о р о- 
в е т ь — видужувати, видужати.- 

*Вьізов — виклик, -ку; В. де- 
журньїх — виклик вартових; В. 
В ружье — виклик до 8брбї. 

Вшьівать, вьізвать — викли¬ 
кати, викликати. 

*Вьізьівной — виклйчпий; В. 
кнопка — кнопка виклична; В. 
ирпснособлепив (зуммер)-ВИ¬ 

КЛИЧНИЙ пристрій (пищик); В. 
коммутатор — викличний кому¬ 
татор; В. сигнал — виклйчне 
гасло. 

Вьіигрьівать, вьіиграть — ви- 

Вшіадепие 

гравати, виграти; В. время—ви¬ 
гравати час. 

*Вьікатьівать, вьїкатить — ви¬ 
качувати, викотити. 

*Вьінатьівание — виконування. 
*Вьінладка — ніклад, -ду. 
*Винлючать, вьіключить — ви¬ 

микати, вимкнути. 
*Вьіколотка — вибивічка; В. 

модная — вибивічка мідна. 
*Винуривание — викурювання. 
*Вьілазна — вйлазка, -ки. 
.Вьілезать, вилезть — вила¬ 

зити, вилізти. 
„Вьілезай44 — „Вилізь41. 

*Вьілет—виліт, -льоту; В. пули 
—виліт кулі. 

Вьілетать, вьілететь—виліті- 
ти, вилетіти. 

*Вьімерять, вимерить — вимі¬ 
ряти, вймірити; В. свой шаг — 
виміряти свій крок. 

Вьіметать, вимести — вимі¬ 
тати, вймести, замітіти, за- 
местй. 

*Вимпел — вймпел, -лу. 
*Вьінимать, вьінуть—виймати, 

вийняти; „Вннуть лотки*4—^„Ви¬ 
бери короби*1; „Вннь патрон4*— 
„Вибери набій44. 

Вьінос — вйпесеиея. 
*Вьіносливость —витривілість, 

-лости. 
Вьіносливмй — витривалий. 
Вьінуждать, вьінудить — при¬ 

мушувати, примусити. 
*Вьіпад — випад, -ду. 
Вьіпадение — випадання; В. 

пятен—випадіння плям. 



Внпекать 

Вьіпенать, випечь —випікати, 

випекти, г 
Вьіпечка (хлеба) — печиво, 

-ва. 
Вьіплачивать, вьіплатить—ви¬ 

плачувати, виплатити. 
Вьіползать, виползти—випов¬ 

зати, виповзти. 
Виполнение — виконаная. 
♦Вьіполнимий — здійсненний. 
Вьіполняемьій — виконуваний. 
Вьіполнять, вьіполнить — ви¬ 

конувати, викопати, здійснювати, 
здійснити. 

Вьшорашнивать, випорожнить 
— випорожнювати, випорожнити. 
♦Виправка — виправа, -ви; ви¬ 

правляння; В. воєнная—військОва 
виправа. 

*Вьіпрягать, вьіпрячь — випря¬ 
гати, вйпрягти. 

„Вьіпрягай“ — „Випрягій". 
♦Вьіпрямитель — випріктувач, 

-ча. 
*Вьіпрямление—вирівнювання, 

випростування. 
♦Випрямлять, випрямить—ви- 

рівнювати, вирівняти, вйпросту- 
вати, випростати; ,,Випрямить 
самокати44 — „Випростати само- 
кіти44. 
♦Вьіпуклость— опуклість, -ло- 

сти, горбовина, -би; В. черте- 
жа—опуклість рисунка; В. зем¬ 
лі— опуклість землі. 
♦Випуклий — опуклий. 
Випуск — випуск, -ку. 
Випускать, випустить — ви¬ 

пускати, випустити. 

Внскабливать* 

♦Випуснной — випускний; В. 
труба — випускні трубі. 
♦Випучивать, вилучить — зди¬ 

міти, вдути; (о грунте) — ви- 
пивіти, вйпнути. 

Вмпушка — облямівка, -ки. 
Випитивать, випитать—ви¬ 

питувати, випитати. 
•Вирабативать, виработать — 

виробля'ти, виробити. г 
♦Вмравнивание—вирівшоваппя. 
♦Виравнивать, вьіравнять—ви¬ 

рівнювати, вирівняти. 
*Р«рез—вйріз, -зу; боевой В.— 

бойпий вйріз; В. ВИТЬХв—круче¬ 
ні вирізи; В. прицельний—вирі* 
сірниковий. 
♦Вирубка—вирубування; В. ле- 

са-—вирубування лісу. 
Виручать, виручить — визво¬ 

ляти, вйзволити, допомагати, до¬ 
помогти; В. в бою — допомагіта 
в бою. 
Виручка —визвіл, -волу. 
♦Виривать, вирить — виривй- 

ти, вирити, викопувати,виконати^ 
♦Висадка — висідйнпя (з ваго¬ 

ну), висіджування. 
♦Висасивать, висосать—'впси- 

с&ти, виссати, висмОктувати, ви¬ 
смоктати. 
♦Висверливать, висверлить — 

висвердлювати, висвердлити. 
Висвобождение—визволеная,, 

визволяння. 
♦Виселок — вйсілок, -лку. 
Вискабливать, вискоблить(«* 

копита) — вискрібати, ви¬ 
скребти. 



* 

ЗЗьіскакивать Вмтяжпой 

Виснакивать, вискочить—ви¬ 
скакувати, вискочити, вистрибу¬ 
вати, вистрибнути, 

Вислеживание — висліджу¬ 
вав ия. 

Вислеживать, вьіследить — 
висліджувати, вислідити. 

Вислуга — вислуга, -ги; по 
вислуго лет — вислуживши свої 
літа. 

Висматривать, висмотреть— 
визирітп, визирати, виглядати, 
виглядіти. 
♦Високий — висікай; В. раз- 

рьів — високий розрив. 
♦Високобойность — високобій- 

яість, -ности. 
♦висота — висота, -ти; В. абсо¬ 

лютная— висоті абсолютна; В. 
•бруствера—висота брустверу; В. 
всадпика — висота вершинка; В. 
грудпая — грудна висоті; В. за- 
крнтия—висоті закриття; В. ко- 
лспа от зежли — висоті коліна 
від землі; В. насипи—висота ні¬ 
мину; В. относительная—віднбс- 
яа висота; В. прикладки — ви¬ 
соті прикладання; В. прицела— 
висоті мірника; В. разрнва — 
висоті розриву; В. сечения — 
висота перерізу; В. взятие—за¬ 
бирання, забріння висоти; В-ту 
набирать — забиріти висоти. 
♦Висотомер — висотомір, -ру. 
Виставлять, виставить—ви¬ 

ставляти, виставити; В-лять ка¬ 
раул — виставляти сторо'жу; 
В-лять пост—риставля'ти стійку. 
♦Вьістраивание — ладпувінпя. 

♦Вистраивать, -ся, вистроить, 
•ся — виладновувати, -ся, вилад¬ 
нати, -ся. 
♦Вистрел — обстріл, -ла; 8а- 

тяжпой В.— затяжний постріл; 
производить В. —стріліти; пря- 
мой В. — простий пістріл; холо- 
стой В. — сліийй пістріл; липия 
В-ла — лінія пбстрілу. 
♦Вистроенний— поладновакнй. - 
♦Виступ — виступ, -пу; В. бо- 

евой — бійний виступ; В. боко- 
вой—боковий виступ; В. гори—: 
виступ горй; В, паправляющий— 
напрямний вйступ; В., ударяю- 
щий по колодко вибраснвателя— 
вйступ, що б’є в.колодку вики¬ 
дача. 
♦Виступать, виступить — ви¬ 

рішіте, вирушити, вистугііти, 
виступити. 
♦Виступлегие—впрущіппя, ви¬ 

рушення, вйступ, -пу. 
♦Висший — вищий; В. команд¬ 

ний состав—вііщий коміпдпий 
сіслад; В. ступень—найвйща сту¬ 
пав. 
♦Висилать, вислать — виси¬ 

лати, вислати. 
♦Виталкиваїь, витолкнуть — 

виштовхувати, вйштовхиути. 
♦Вьітеснять, вьітеснить - ви- 

тискіти, витиснути. 
Вьітребовать—виправити, до- 

могтцря. 
♦Витягивание — витягання. 
♦Витягивать, витянуть — ви¬ 

тягати, витягти. 
♦Витяжной—витяжний; В. тру- 
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Вьітянутьій 

ба^витяжпі трубі; В. трубка— 
витяжний вапільник. 
♦Витянутьій—витягнутий, про¬ 

стягнутий; В. рука—простягнута 
руїсі. 

Вьіхватьівать, вьіхватить — 
влхОплюватн, вихопити. 
♦Виход — вихід, -ходу; В. бо- 

свой бойка — бойний, вихід роз¬ 
бивані; В. из боя—вихід із бОю. 
♦Виходить, ВВІЙТИ — виходити, 

вийти, вирушіти, вір,ушити. 
♦Виходной — вптичпйй, вихід¬ 

ний; В. положенио—вихідні по¬ 
ложення; В. часть — вихідні ча¬ 
стина.' 
♦Вичисление — обчисленая, ви¬ 

раховування. 
Вьічищать, вичистить — вичи- 

щіти, вичистити. 
♦Вишечньїй — вежковий. 
♦Вишибной— вибивний; В. за¬ 

ряд—вибивній 8аряд. 
*Вишка — віжка, -ки. 
♦Вишмиг — виник, -ку. 
♦Вияснение—з’ясовування, з’я- 

Газобалоноьій 

сувіппя; В. обстановки — з’ясу¬ 
вання обстівин. 
♦Вияснять, вияснить — з’ясо¬ 

вувати, 8’ясувіти. 
*Вьюга — хуртовина, -нп. 
*Вьюк — в’юк, -ка. 
♦Вмочить — в’ючити. 
♦Вьючний — в’ючний; В. ахуни- 

дия—в’ючна амуніція; В. кухня— 
в’ючна кухня; В. се^ло — в’ючне 
сідлО; В. ремепь—в’ючний ремінь; 
В. пряжки лавок—в’ючні пря'жкп 
лавок. 

Вязанний — плетений. г 
♦Вязка — в’язіпея, плетіння, 

в’язка, -ки; В. кре стовп дная — 
павхріспе в’язіпня; В. простая— 
в’явіння звичайне; В. свободная— 
вільне в’язівня; В. стяжная—в’я- 
зіння стяжне. 

*Вязкий (дорога) — грувькйй 
(шлях); В.(хлеб)—гдевкйй ^хліб). 
♦Вязнуть — грузнути, грувти. 
Вяленний — в’ялий, в’яле¬ 

ний; В. трава — в’яла траві. 
Вялий — млявий. 

♦Гавань — гівапь, -пи. 
♦Гаечка — мутерка, -ки. 
♦Гаечний — мутровнй. 
♦Газ— газ, -зу; ‘боевой газ—■ 

бойовйй газ; Г. гремучий—гри¬ 
мучий газ; Г. нарнвиой — нарив¬ 
ний гав; Г. малостойкий—нетрив¬ 
кий гав; Г. отравляющий —отруй¬ 
ний гав; Г-зи пороховне—поро¬ 

хові гіви; Г. слезоточивьій—сліз¬ 
ний газ; Г. стойкпй — тривкий 
газ; Г. удушающий—задушливий, 
газ; Г. чихательний — чхільнпй 
газ; Г. ядовитнй — отруйиий газ. 

Газета — газета, -ти, часо¬ 
пис, -су. 

*Г азобалонний — га8обал0нпий$ 
Г. атака — газобалонна атіка. 
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Героический Газовий 

♦Газовий— гізовий; Г. атака— 
газова атіка; Г. борьба — гізова 
боротьбі; Г. волиа—гізова хвиля; 
Г. камера—газова камера; Г. тре- 
вога—газова тривіга; Г. труба— 
гізова трубі; Г. турбива— газо¬ 
ва турбіна; Г. наблюдение—сте¬ 
ження ва гігами; Г. облако—гі¬ 
зова хмара; Г. отверстие—газо¬ 
вий (ІТВЇр; Г. інструктор — гізо¬ 
вий інструктор; Г. поршень — 
гізовий тілок; ґ. цилиидр — гі-, 
зовий цшиндор. 
♦Газомет — газомет, -ту. 
♦Газометание —газопускання. 
♦Газонепроницаемий —газоне- 

пронйкливий; Г. одежда — гаво- 
непроникливий ідяг. 
♦Газообразньж — газувітий. 
♦Газообразователь —газотвір- 

пик, -ка. 
♦Газоопасний — газонебезпеч¬ 

ний. 
♦Газоопределитель — газовн- 

знічник, -ка. 
♦Газопригодность — газопри- 

дітність, -ности. [ний. 
♦Газопроводний —газопровід- 
*Газоубежище — схованка від 

газу. 
♦Гаечний — мутровий. 
♦Гайка — мутра, -ри; Г. (ко- 

оманная) —- каблучка; Г. удар¬ 
ника — мутра удірника; навин- 
товашшй конец гайки — нарі¬ 
заний кінець мутри. 
♦Галлерея — галерія, г -рії; Г. 

жинная—підкіпна галерія; Г. под- 
земная — галер/я підземна. 

♦Галоп — галоп. 
♦Галтель — жолобнйк, -ка. 
♦Гальваноскоп —гальваноскоп, 

-па. 
♦Гальна — рінь, -ди. 
*ґандшпуг — важниця, -ці. 
♦Гарда — гарда, -ди. 
Гарнец — гірець, гірця. 

♦Гарнизон — вадіга, -ги. 
♦Гарнизонний — залоговий; Г. 

караул—валогіва сторОжа; Г. на¬ 
ряд—залоговий наряд; Г. служба 
— залогова служба. 
♦Гарпиус — кальофОція, -пії; 
живиця, -ці. 
♦Гать — гіта, -ти. 
♦Гаубица — гівбиця, -ці. 
♦Гаубичний — гавбичний; Г. ба¬ 

тарея — гівбичпа батер/я; Г. ди- 
визиои — гівбнчний дивізіОн. 
♦Г ауптвахта — гавитвіхта, -ти. 
♦Гвоздь — цвях, -ха; подков- 

ний Г. — ухналь, -ля. 
♦Гелиограф — геліограф, -фа. 
Генеральний — генерільний; 

Г. штаб — генеральний штаб. 
♦Генератор — генератор, -ра. 
*Г енераторний —генераторний. 
Г еографичесний — географіч¬ 

ний; Г. координата — географічна 
координата; Г. меридпаи—геогра¬ 
фічний меридіан; Г. сеть —гео¬ 
графічна мережа. 
♦Геодезия висшая, низшая — 

геодезія вища, нижча. 
♦Геометрический — геометрич¬ 

ний; Г. точка — геометрична 
точка. 

Героический — героїчний. 
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Гибельпий 

Г ибельньїй — згубний. 
*Гибкий — гнучкий. 
Чибность — гнучкість, -кости. 
Гигиена — гігібна, -ни. 

♦Гигроскопичесний —гігроско¬ 
пічний. 
♦Гидравлический — гідравліч¬ 

ний. 
♦Гидропульт — гідропульт,, -та. 
♦Гидротин — гідротина, -пи. 
♦Гильза— гільза, -зи; Г. дето¬ 

натора—гільза детонатора; Г. ла¬ 
тунная—гільза мосижна; Г. стре- 
лянная—стріляна гільва; Г.цель- 
нотяпутая — суцільнотлгиена 
гільза. 
♦Гимнастика — гімністика, 

-кн. 
♦Гимнастичесний —гімнастич¬ 

ний; Г. городок — гімпастичний 
городок; Г. снаряд — гімнастичне 
приладдя. 
♦Гимнастерка— гімпастівка, -ки. 
*Гипербола — гіпербола, -ли. 
*Гиппосульфит — гіпосульфіт, 

-ту. 
*Гипс — гіпс, -су. 
♦Гиря—{в ватерпасе) важбк, 

-жка; тягарець, -рця. 
*Г лавнокомандующий — голов¬ 

нокомандувач, -ча. 
*Главньій —головний; Г. уирач- 

ленио — головне ^управління; Г. 
врач—головний лікар; Г. застава 
— головиа застава; Г. караул — 
головні стор.іжа; Г. иаиравле- 
ние —головний ніпрям; Г. пункт 
— головний пункт; Г. сильї — го¬ 
ловні сили; Г. сопротивление — 

Глубина 

головний бпір; Г. удар — голов¬ 
ний удір. 

*Гладилка — гладило, -ла. 
*Гладний — глідкий; Г. сек¬ 

тор—глідкий сектор; Г. днра— 
гладка діра. 
♦Гладноствольньїй — гладко- 

цівковий; Г. оружио — гладко- 
цівкові збрбя. 

Глаз — бко, ока (ми. очі). 
*Глазон, глазки — вічкб, -ка 

(лш.вічбк); ложевне Г.— ложов/ 
вічкі. 
♦Глазомер — окомір, -ра; па 

глазомер — на (іко.. 
*Г лазомерная с’емна — здій¬ 

мання на бко. 
Члазомерное определение 

расстояния — визначення відді¬ 
лення на око. 

*Гласис—гласне, -су. 
*Глина — глина, -ни; Г. глав- 

конитовая — глина главконітова; 
Г. кембрийскан глина кем¬ 
брійська. 
♦Глинистий — ГЛИНЯСТИЙ; Г. 

групт—глинястий ґрунт; Г. слой 
— глинястий шар. 

*Глинобитньїй (пол) — битий із 
ГЧ11ПІ 

♦Глинозем—глинозем, -му. 
♦Глицерин —■ гліцорйна, -ни. 
♦Глубина — глибині, -ви; Г. 

колонни — глибина колони; Г. 
пораження — глибині порізки; 
Г. стрелковой ступепи — глибина 
стрілецького приступка; Г. целп— 
глибица шли; в глубипу — зав- 
глибший. 
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Глубокий 

♦Глубокий— глибокий; Г. раз- 
ведка—глибока розвідка; Г. цель 
— глибока ціль. 
♦ГлуХОЛ — глухий; Г. К08Н- 

рек—сліпий дашОк, -шка; Г. ряд 
— глухий ряд. 
♦Глушитель — глушнік, -ка. 
♦Глушить — глушйти; „Глуши 

мотор" — „глуши мотОра" 
♦Гльїба— брила, -ли. 
♦Глянцевитий — глянсуватий. 
Гнать, -ся — гніти, -сяДя же¬ 

ну), гонити, -ся (я гошо). 
♦Гнездо— гпіздо; Г. для ввин- 

чиваиия поршня — гнізді, щоб 
угвинчувати тОлока; Г. для отра- 
жителя — гиіздО для відбивача; 
Г. для стакана — гнізді на цн- 
ліндер; Г. заваспое — гнізді за¬ 
тісне; Г. панорамное—гнізді па- 
норімінз; Г. иулеметное — куле¬ 
метне гнізді. 
♦Гнездньїй — гніздовий; Г. окоп 

— гніздовий шанець, -пдя. 
♦Гнегдовка — гніздівка, -ки. 
♦Гнеток — гиітОк, -ткі. 
Годний - здітний, придітний. 
Голениіце— халява, -ви. 
Голень— гомілка, -ки. г 
♦Голландская рама — ставня, 

на/. 
♦Голова — голова, -ви; Г. ко¬ 

ловші — голова колони. 
♦Головна — голівка, -ки; Г. де¬ 

ревинная — голівка дерев’яна; 
Г. кожуха — голівка кожуха; 
Г. правила — голівка правила; 
Г. с иасечкой—каубОвана голівка; 
Г. тревога — голівка триніжка; 

я 

Горизонт 

Г. регулятора — голівка регуля¬ 
тора. 
♦Головной — головний, голов¬ 

ковий, чоловий; Г. втулка — го¬ 
ло вкОвий утудок; Г. мишвнь — 
головна мета; Г. повозка—голов¬ 
ний віз; Г. охраняіощая часть — 
чолові охоронна частіша; Г. отряд 
— чоловий 8агін; Г. склад —чо¬ 
ловий склад; Г. стержень — го¬ 
ловнівий прут; Г. убор—головний 
убір (кашкет, шолОм); Г. часть — 
чолова частина. 

Голос—гОлос, -су. 
♦Голубиньїй—голубиний; Г.поч- 

та—голубина пОтта. 
♦Голубой — бдакітпий. 
Голубь — голуб, -ба. 
Голубятня — голубник, -кі. 

♦Голий—гОлий; Г. провод — 
гОлий прОвід. 
♦-Гондола — гондОла, -ли. 
♦Гора, горна — гора,-рй, гірка; 

Г. крутая—крута горі; Г. отло- 
гая — положиста горі; вершина 
горн — верховина; на склоне го¬ 
ри—на згірку; подошва Г.—під¬ 
ніжжя гори; по горе — горою, по 
горі. 
♦Горб — горб, -ба. 
♦Горбатий — горбатий; Г. пру¬ 
жина — горбіта пружина. 
♦Горбиль — обіпіл, -пола. 
♦Горелка (лампи) — пальник, 

-ка (лампи). 
♦Горение — горіння; прогрос- 

сивное Г. — прогресивне горіння. 
♦Горжа — узбочина, -нп. 
♦Горизонт — (липия) Обрій, 
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Горизонталь ’_Граждаяскнй 

-рію; {плоскость)— нозем, -му; 
Г. нстшшнй— справжній позем; 
математичсский Г. — математич¬ 
ний позем; Г. места—позем місця; 
Г. оружия—ш)зем вбрЛ. 
♦Горизонталь— поземнна^ -ни; 

Г. дополпительная — поземпва 
додаткова; Г. общая — поземпна 
спільна; Г. основная — поземпна 
основна; Г. еродняя — поземпна 
середня; Г. утолщенная—грібша 
поземипа. 
♦Горизонтальний — поземий; 

Г. дальность — йовев& далекість, 
-кости; Г. наводка — поземе па¬ 
ці лювапня; Г. площадка—позема 
♦Гористий—гірявий.[площйнка. 
*Горловина — гірло, -ла. 
♦Горлишко — шийка, -ки. 
♦Горн —горно, -на. 
♦Горнист— сурніч, -ча. 
♦Горний—гірський; Г орная вой- 

на—гірська війні; Г. позиция— 
гірська позиція; Г. проход — про¬ 
ліг; Г. хребет—гірський кряж. 

Город — місто; Г. губернский 
— губерніальне місто; Г. уезд- 
ньій — повітбве місто; Г. окруж- 
пой—округбве МІСТО. 

* Городок — город<5к, -дка; Г. 
гимнастический — гімнастичний 
гіродок. 
♦Горт—горт, -ту; Г. шлейний— 

горт шлейовий; Г. иостромоч- 
нмй — горт посторінковий. 
♦Гортовьій—тортовий; Г. ре- 

мень — гіртовий ремінь. 
♦Горчичний— гірчичний; Г. газ 

— гірчичний газ. 

♦Горючий — горючий, пальний; 
Г. вещество — пальні речовині; 
Г. матернал — пальпий матеріал; 
Г. пакет — пальний пакет; Г. 
смесь — пальні мішанина. 

Горячий — гарячий; Г. пища— 
гаряча страва. 

Госпиталь — шпиталь, -лю; 
Г. полевой — польовий шпиталь. 

Госпитальньїй — шпитільний. 
Государственное Политиче- 

ское Управление — Держівне 
Політичне Управління. 
♦Господство — панування, 

(власть) — зверхність кого над 
ким; Г. в воздухе — пааувіння 
в повітрі. 

Государственньїй банк—Дер¬ 
жавний банк. 
♦Готовиться — готуватися. 
♦Готовноеть — готіівість^ -во- 

сти; Г. боевая—бойові готовість; 
Г. к внетрелу— готбвість до 
пбстрілу; „Готово4* — „готово**. 

Грабеж — грабіж, -біжу; гра¬ 
бунок, -нку. г г , 

Грабли — граблГ, -бель, -блів. 
♦Гравий^-нірінок, -пка. 
*і равировать, вигравировать 

— рнтувіти, вйритувати. [-пеня. 
*Градус—градус, -су, ступінь, 
♦Градусник — градусник, -ка. 
♦Градусний — грідусвий, сту- 

пінний; Г. деление — грідусна 
піділка; Г. дуга—грідусна дуга. 

Гражданский — громадський, 
громадянський, цивільний; Г. 
власть—цивільна влада; Г. война 
—громадянська війна. 
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Грамота Грунт 

Грамота — грімота, -ти; по- 
четпая Г.—почесна грімота. 

*Граната — граиіта, -ти; Г. ору- 
жейная — рушнична граната; 
Г. ручная—ручні граната; Г. фу¬ 
гасная — фугісна граната; ,,Гра- 
натоЙ4< — ,,гранатою'4; метание 
Г. — метання граніт. 

*Гранатометание — гранатоме¬ 
тання. 

*Гранатометчик —гранатомет¬ 
ник, -ка. 

*Гранит — граніт, -ту. 
*Граница — межа, -жі, границя, 

-ці, кордін, -ну; Г. зрения — гра¬ 
ниця зіру. 

*Грань — грань, -ни; боковая 
Г. — стінка. 

Графа—графа, -фй. 
•*График —графин, -ка. 
Графин — каріфа, -фп. 

*Графический — графічний; Г. 
точноеть че^тежа — графічна 
точність рисунка. 

*Графленньій — поліпісний. 
*Гребенка — гребінка, -ки. 
*ґребень— гребінь, -беия; Г. 

боевой — бойовий гребінь; Г. бру¬ 
ствера— гребінь брустверу; Г. 
прицельпой рамки}— гребінь мір- 
никової рамки; Г. стойки — гре¬ 
бінь постоякі; Г. топографпче- 
ский — гребінь топографічний. 

*Гребля — веслувіппя, гребня 
*Гремучий—гримучий; Г. ртуть 

-— гримуча ртуть, гримуче живе 
срібло; Г. студепь — гримучі 
драглі. 

*Гренадер — гренадьер, -ра. 

*Грести, гресть — веслувітя, 
гребти. 

Грибок — грибік, -бка. 
Грива — грива, -ви. 

*Гривна с прорезью — націль- 
иик, -ка. 

Гроб — домовина, -ни; трупі, 
-нй. 
♦Громкоговоритель — гучномо¬ 

вець, -вця. 
*Громоздкость — невкліди- 

стість, -тости; завалистість, -то¬ 
сти. 
♦Громоотвод —блискавичний, 

-ка. 
*Грохот — гуркіт, -коту. 
*Грубьій — грубий; Г. наводка— 

приблизне націлювання. 
*Грудной — грудпий; Г. висота 

— грудні внсота; Г. мишепь 
— грудна меті. 

Грудь — груди (грудей). 
*Груз — вантаж, -жу; Г. мер¬ 

твий :— мертвий вантіж; Г. по- 
лезпий — корисний ваптаж. 

*Грузик — тягарець, -рця. 
*Грузить, -ся — вантажити, -ся. 
*Грузовик — вагов/з, -віза; 

Г. трактор — ваговіз трактор. 
*Г рузовой — вантажний. 
*Грузомашина — вагомашйпа, 

-ни. 
*Груз:под’емность — ваптіж- 

пість,* -аости. 
*Грунт—ґрунт; Г. глинистий 

— глинястий ґрунт; Г. мерзлий 
— мерзлий ґрунт; Г. неспа¬ 
ний—піскувітпй ґрунт; Г. плот- 
ньій — щільний ґрунт; Г. скали- 



Грунтовой Дальиость 

стнй — скелястий ґрунт; Г. сле- 
жавшийся — 8деглий ґрунт; Г. 
торфяной — торфівий ґрунт. 
♦Грунтовой —ґрунтовий; Г. во¬ 

да — ґрунтові воді. 
*Г рунтовка — грунтування. 
Группа—група, -ни; Г. огне¬ 

вая—вогневі група; Г.содействия 
—група допомоги; Г. ударная — 
(у)вдірна група. 
♦Группировка— групувіння; Г. 

войск — групувіння війська. 
Групповод — груповід, -вогда. 
♦Групповой — груповий; Г. бой 

— груповий бій; Г. ОГОНЬ — Гру- 
повнй вогонь; Г. цель — групові 
ціль: 

*Г рушевидньїй—груш[к]уватий. 
Грьізть — гризти, топити; Г. 

ясли — гризти ясла. 
♦Гряда (горная) — пісмо (гір¬ 

ське). . 
Грязнить, -ся, загрязнить, 

♦Давление—(дейст.) тиснен¬ 
ня; тиск, -ку, натиск, -ку; Д. газов 
—тиск гізів. . 

*Давность изготовления карт 
— дівність склідення мап. 
Дальнейший — дільший. 

*Дальний — далекий, дільній; 
Д. дистанция — дальня дистін- 
ція; Д. огонь — далекий во- 
гінь; Д. от’езд— далекий від’¬ 
їзд; Д. разведка — дільпя роз¬ 
відка. 

-ся— занечищіти, -ся, запечн- 
стити,-ся, забруднювати, забруд¬ 
нити. 
♦Грязь— {топкая) багні, -ні, 

бруд, -ду; (на дороге) — грязь, 
-зи. 

Губерния — губерия, ... щииа 
^(Київщина, Харківщина). 

♦Губительньїй — згубний. 
♦Губка— губка, -ки. 
♦Губчатьій — губківатий. 
♦Гудок — гудік, -дкі. 
Гуж — гуж, -жу. 

*Г ужевой — тягловий. 
Гурт (скота) — гурт, -ту. 

♦Гусеничньїй (трактор- 
ньш)—плазупівий; Г. передача— 
плазуніва передіча; Г-но-колес- 
нмй ход—плазувіво-колісний хтд. 
♦Густой — густий; Г-ая смав- 

ка — густе мастило, [гущавина. 
♦Густота—гущині, -ниу(леса) 
♦Гуськом—низкою, у колосік. 

♦Дальнобойность —далекобій¬ 
ність, -ности. 
♦Дальнобойньїй — далекобій¬ 

ний; Д-ая артиллерия — далеко¬ 
бійна артилерія. 
♦Дальномер — далекомір, -]>а. 
♦Дальномерщик — далекомір¬ 

ник, -ка. 
♦Дальиость—далекість, -кости; 
Д. видимого горизопта — дале¬ 
кість ібрію; Д. вьіетрела — дале¬ 
кість пістрілу; Д. горизонталь- 
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ная — далекість позема; Д. дей- 
ствительпая — далекість дійсна; 
Д. полета пули—далекість льііту 
кулі; Д. прямого внсттша — да¬ 
лекість простого пострілу; Д. 
прицельпая — далекість мі рин¬ 
кова. 

*Дамба — гатка, -ки. 
*Даннь«е — діні, -них; Д. исход- 

ньіе — вихідні дйні. 
Дата — д&та, -ти. 

*Дача — давання, діча, -чі; 
Д. корма (коню) — діваввя фу¬ 
ражу (коневі). 

*Двадцатипятиверстка—двад- 
цятииятиверстівка, -ки. 

*Дверца —* дверці, -рець. 
*Дверь — двірі, -рЬй; Д. вход- 

пая — вхідні двері. 
*Двигатель — рушій, -іі. 
*Двигать, -ся, двинуть, -ся — 

рухати, -ся, рухнути, -ся, руша¬ 
ти, рушити, посувіти, -ся, посу¬ 
нути, -ся, посовувати, -ся (впе¬ 
ред), прямувітн. 

*Двигающийся, движущийся— 
рухо'мий, руїнний. 

*Движенив — рух, -ху; ампли- 
туда Д.—амплітуда руху; воль- 
нне Д.—вільні, рухи; Д. вперед— 
рух уперед; Д. вращатедьное — 
обертовий рух; Д. перекатами — 
посувіпня перекачуванням; Д. по 
компасу —рух за компасом; Д. 
охватнвающее — охОплювальний 
рух; Д. походное—похідний рух; 
Д. простив — нескладні рухи; 
Д. рук — рух рукіми; Д. флан¬ 
говеє — флаакОвий рух; Д. фріш- 

тальное — фронтальний рух; Д. 
целиной — рух цілиною. 

*Двойной — подвійний; Д. дей- 
ствие — подвійний ЧИН; Д. ли- 

нейка — подвійна лінійка; Д. на- 
ливной елемент.— подвійний па¬ 
ливний елемент; Д. шаг вперед— 
подвійний крок уперед; Д. шаг 
назад — подвійний крок назід. 

*Двор - подвір’я, двір (дв^рі, 
двору); Д. ПОСТОЯЛИЙ—ЗІЇ8Д, -ду. 

*Двуграннь«й — двостінний; Д. 
угод — двостінний кут. 

*Двужильньій — двожильний. 
*Двуполка — бідка, -ки;г Д. 

аппаратная — апарітпа бідка; 
Д. аптечная — аптечна бика; 
Д. машинная — машинна бідка; 
Д патронная — надійна бідка; 
Д. санитарная—саиітірна бика; 
Д. телефонная— телефіква бідка; 
Д^. хозяйственпая — господарча 
бідка. 

*Двуперая пружина — двоііера 
пружина 

*Двупутньій — двоколійний; Д. 
линия (ж. д.) — двоколійна (за¬ 
лізниця). 

*^вускатньж—двосхилий, дво- 
ПОКІТИНЙ. І 

*Двухверстна — двоверстівка, 
-ки. 

*Двухнолейньій — ДВОКОЛІЙНИЙ. 

*Двухколесньій — двоколісний. 
*Двухпроводньій — двопровід- 

пий. 
♦Двухсторонний—двобічний; Д. 

фехтование —двобічне фехту- 
віння. 
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Дебушировать 

♦Дебушировать — дебушувіти. 
♦Дегазация — дегазація, -ції. 
♦Деготь — дьоготь, -гтю. 
♦Дежурить — варту віти. 
♦Дежурньїй —вартовий; Д. ком- 

ната — кімната вартового; Д. лв- 
карский помощаик — вартовий 
лікарський помічник; Д. наблю- 
датель — вартовий стежач; Д. по 
госпиталю — вартовий шпиталю; 
Д. по дивизии — вартовий диві¬ 
зії; Д. по каицелярии переписчик 
— вартовий писар канцелярії; 
-Д. по караулам гарнизопа =— вар¬ 
товий сторііж залоги; Д. по ком- 
пате пос отите лей — вартовий 
кімніти відвідувачів; Д. по ко- 
нюшие — вартовий стійні; Д. по 
кухням — вартовий кухонь; Д. по 
лагерному сбору — вартовий ті- 
бору, таборового збОру, Д. по 
отдельной части—вартовий окре¬ 
мої частини; Д. по пекарне—• 
вартовий покірні; Д. по приєм¬ 
ному покою — вартовий амбула¬ 
торії; Д. пулеметньїй взвод — 
вартова кулеметна чота; Д. са- 
нитар — вартовий санітар; Д. 
сигналист — вартовий сурм&ч; 
Д. часть — вартова частина; 
Д-ньїх книга — книга вартових;, 
„Д-ние на линшо-1 — „Вартові 
на лінію4*. 
♦Дежурство—варта, -ти; всту¬ 

пать в Д. — стіти на варту. 
♦Дезертир — дезертир, -ра. 
♦Дезертирство —дезерту віння. 
♦Дезертировать — дезертуві- 

ти. 

^Действоватг 

♦Дезинфектор — дезинфектор, 
-ра. 
♦Дезинфекционнмй—дезшіфск- 

ційний; Д. камера — дезинфеїс- 
ційеа камера. 
Дезинфекция — дезинфекція^ 

-ції, дезипфекування. [ція, -ції. 
♦Дезорганизация - дезорганіза- 
♦Действие —дія (дії), (дви- 
жение) рух; (техн.) чин, -ну;. 
Д. боевьіе — бойові д/ї; Д. 
военвне — воєнні дії; Д. врелное» 
— шкідиа дія; Д. двойное — по- 
рійний чин; Д. искрн — чиа 
іскри; Д ложпое — фальшива дія;. 
Д. моральное—моральний впливу 
Д. иасильственное — попевільна 
дія; Д. наступательное—-нападеа 
дія; Д. осколочное—чин спілками;. 
Д. периодичоское — періодична 
дія, п. чин; Д пламени — чин по¬ 
лум’я; Д. иолезное — корисний 
чин; Д. пробивное — пробивний, 
чин; Д. разрупштельпое—руйпа- 
ційний чин; Д. раскаленного тела. 
— чин розпеченого тіла; Д. удар- 
ное — удірний чин; Д. фугасное 
— фугісний ЧИН; Д. хішичсское^ 
— хемічний чин. 
♦Действительность—дійсність* 

-пости; д. огня—дійсність вогню. 
♦Действите/іьньїй — дійсиий; 
Д. воєнная служба — дійсна вій¬ 
ськова служба; Д. дальность — 
дійсна далекість; Д. огонь — 
дійсний вогонь. 
♦Действовать — діяти; (челі- 

нибудь) орудувати; (тех.)' чп- 
пйтн. 



Действующий Десятиверстка 

♦Действующий — дієвий, чйи- 
®ий; Д. армия—дієва армія. 

♦Декоративний — декоратйв- 
ІШЙ. 

'■ Делать, - ся — робити, -ся, 
діяти, -ся; „Делай раз41—„Р^би 
раз44. 

♦Делегат связи — делегат звяз- 
ку. 
♦Деление — поділка, -ки; пу- 

левое Д. — нулеві поділка; гра- 
дусное Д.—градусна поділка. 
Дело — сиріва, -ви. 
Делопроизводитель — діло¬ 

ва, -да; Д. по хозяйственной 
части— діловод господарчої ча- 

♦стйни. 

Делопроизводство — діловод- 
-ство, -ва. 
♦Демарнационний — демарка- 
щійнцй. 
^Демаскированньїй — здемаскЛ- 

■ванвй. 
♦Демаскировать—демаскувати. 
♦Демаскировна — демаскуван¬ 

ня. 
♦Демаскирующий — демаску- 

•вальний; Д. признаки—демаску- 
шальні ознаки. 
♦Демобилизация — демобілізй- 

щія, -ції. 
♦Демобилизованньїй — здемобі- 

лівбваний. 

♦Демонстрация — демонстра¬ 
ція, -ії. 

♦Деморализовать, -ся — демо¬ 
ралізувати, -ся. 
Денежний—хроішівий; Д. ат- 

тесгат—грошовий атестіт; Д. 

книга —грошова кпйга; Д. ящик 
—грошова скрйпька. 
♦Денник (в конюшне) —зйго- 

рбда, -ди. 
Деньги — грЛпі, -шей. 

♦Депо — депс?, -пі; Д. пожар- 
ное — пожежоя, -ні. 
♦Дергать,, дерн;ть сіпати, 

сіпнути; смикати, смйкііути. 
♦Дерево — дерево, -ва (мн. де¬ 

реві); Д. лиственное — листяие 
дерево; Д. хвойное — глидеве де¬ 
рево. 
♦Деревянний — дерев’яний; Д.ф 

головка — дерев’яна голівка; Д. 
основанпе — дерев’яна оснбва; Д. 
палочка — дерев’яна паличка; Д. 
ящик для угломера— дерев’яна 
скринька для кутоміра. 
♦Державка—держак, -кі, дер¬ 

жавка, -кн. 

♦Держать — триміти, держати; 
Д. под огнем—обстрілювати, дер¬ 
жати під вогнем. 
♦Держатель—держільник, -ка; 

(при способл е ни е )—державка. 
♦Деривация - деривіція, -ції. 
♦Дерн—дерен, -рну. 
♦Дернина — дернина, -ни; Д. 

логом — дерпйна вздовж; Д. тьіч- 
ком — дернина впоперек. 
♦Дерновать — дернувати. 
♦Десант — дес&нт, -ту. 
♦Десантний—десінтний;Д. от-' 

ряд — десантний заг/н. 
♦Десятиборие — десятизмагін- 

пя. 

♦Десятиверстка — десятьвер- 
стівка, -ки. і» 
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Десятиделешшй Дистанцшшпий 

♦Десятиделенньїй — десятипо- 
ділкОвий 
Детализация—деталЬіція, -дії; 

деталізування. 
* Деталь — деталь (ж. р. -ли), 

подробиця. 
♦Детонатор — детонатор, -ра. 
♦Детонаторний — детонатор- 
шій; Д. трубка — детонаторна 
трубка. 
♦Детонация — детонація, -ції; 

детонування; Д. через влшпше— 
детонація через вплив. 
♦Детонировать — детонувати. 
♦Детонирующий — детонацій¬ 

ний; Д. взрьівчатое вещество — 
детонаційна вибухова речовина. 
Детородньїе части — приріі- 

дження. 
*Дефиле — дефіле. 
♦Дефилировать— дефілювати. 
♦Деформировать — деформува¬ 

ти. 
♦Дешифровка— розшифруван¬ 

ня. 
Деятельность — діяльність, 

-пости; Д. боевая—бойова діяль¬ 
ність. 
Деятельньїй — діяльний, ак- в 

тивний. 
♦Диагональ — косива, -пй, дія- 

гопідя, -лі. 
♦Диаметр — поперечник, -ка. 
♦Диаметральньїй — поперечпп- 

кбвий. 
♦Диафрагма — діяфрігма, -ми. 
Диван — канапа, -пи. 

♦Дивизион — дивізіон, -ну. 
♦Дивизионннй — ДИВІЗІЙНИЙ; 

Д. артиллерия — дивізійна арти- 
дерія. 

♦Дивизия — дивізія, -зії. 
^ивпарткомиссия — дивпарт- 

комісія, -сії. 
♦Динамит — дипам/т, -ту; во- 

еішнй Д.— військовий динаміт;, 
желатшіпровапшлй Дппамит — 
жслятиновапнй динаміт; сту- 
денистьій Д. — драглистий ди¬ 
наміт. 
Динамитньїй — динамітовий. 

♦Динамомашина — дпоамома- 
шипа, -нн. 
♦Динамометр — дннамометер^ 

-тра, силомір, -ра. 
♦Динитронафталин — дипітро- 

иафталіна; сполука Фав’е. 
♦Диоптр — прозір, -зору. 
Дирентива '-т- директива, -ви. 

♦Дирентрисса — директриса^ 
-си; Д. огня — дпректрйса вог¬ 
ню. 
Дирижабль — дирижабль, -ля. 

♦Диск — кружало; Д. с зуб¬ 
чаткою — кружало 8 трибкОм^ 
Д. паправляющий — напрямне- 
кружало; Д. прицельньїй — мір— 
никОве кружало. 
♦Дисковьій, дискообразний — 

кружіловий. кружал у ватий; Д^ 
пружина — кружал у віта пружи¬ 
на. 
Дискредитировать — дискре¬ 

дитувати, здискредитувати. 
Дислокация—дислокація, -ції— 
Диспозиция—диспозиція, -ції. 

♦Дистанционний — дистанцій¬ 
ний; Д. трубка двойного дей- 
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НІ 

Довольствне 

ствия — дистанційний запільний 
подвійного чину; Д. часть — ди¬ 
станційна частіша; Д. деление — 
дистанційна поділка. 

*Дистанция — дистанція, -ціТ; 
Д. ближняя — близька дистан¬ 
ція; Д. видимостд — дистанція 
вйдности; Д. дальняя — дальня 
дистанція; Д. средняя —середня 
дистанція. 
^исцип лина —дисципліна,-ни; 
А воннская — військова дисцип¬ 
ліна; Д. маскировочная — дисци¬ 
пліна маскування; Д. огня—ди¬ 
сципліна вогпю. 

*Дисциплинарньій — дисциплі¬ 
нарний; Д. взнскапие— дисцип¬ 
лінарна кара; Д. в.оздействие— 
дисциплінарний вплив; Д. пра¬ 
во— дисциплінарне право; Д. 
устав — дисципліпірний статут. 

* Дифосген — дифосген, -ну. 
*Длина — довжині, -пй; Д. гра¬ 

нати— довжині гранати; Д. ми¬ 
ни без взривателя — довжині 
міни без запальника; Д. снаря¬ 
да— довжині гарматня; Д. тела 
орудна — довжина тіла гармати; 
Д. трубки — довжииа трубки; 
Длипою, в Длшіу — вдовж, зав¬ 
довжки. 

*Длительньій — тривалий, за- 
гійпий. 

*Дневалить — чергувати. 
*Дневальньій—черговець, -вця; 
А наружиьій — надвірний чер¬ 
говець; Д. неочередной — поза- 
лорядковий черговець; Д. оче- 
3>ЄДИ0Й —ПОРЯДКОВИЙ черговець; і 

Д. по конюшне — черговець 
стайні. 
Дневна — дшовіння. 

"Дневник — щоденник, -ка. 
*Дневной — денний. . 
Днем —вдень, удень. 

* Днище — днище, -ща. 
*Дно — дно, два (мн, дена); 
Д. ввинтное — вгвинтив дно; Д. 
рва — дно рОву; Д. стальное — 
стальне дно; Д углублення — 
дно поглйблеппя. 

*Добавок — додаток, -тку. 
Добавлять, добавить — дода¬ 

вати, додіти. 
Добегать, добежать — добі¬ 

гати, добігти. 
*Добрасьівать, добросить—до¬ 

кидати, докидати, докинути. 
*Доброшенньій — докинутий. 

^Доброволец — доброволець, 
-вільця, охОтадк, -ка. 

*Доброкачественнзсть— доб- 
рОтпість, -вости. 

*Добронравньій (конь)— спо¬ 
кійний, лагідний. 
Добросовестность —сумлін¬ 

ність, -пости, совісність, -ности. 
Добьіча — здОбич, -чи. 
Доверенность — доручення. 
Доверие—.віра, -ри, довір’я. 

*Довесок — дОважка, -кн. 
*Довинчивать, довинтить — 

догвинчувати, догвинтити. 
^Довольствне — постачанпя; 
Д. артиллерийское—артилерій - 
пе ностачіпня; Д. вещевое — 
речове постачіпоя; Д.денежное— 
постачання грошове; Д. квартир- 
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Довольствовать 

ное — постачання квартирне; Д. 
мьільноо — постачінпя мйлове; 
Д. приварочпоо — постачінпя 
прпвіркове; Д. провиаптское — 
провіяатське постачання; Д. пу- 
тевое — подорожні видатки; Д. 
суточное — добові пайка харчів, 
харч на добу; Д. чайное — по¬ 
стачання часве; Д. фуражноо — 
постачаидя фуріжпе. 

^Довольствовать — постача¬ 
ти; Д. едой — харчуватп. 
Довольствоваться — задо¬ 

вольнятися. 
Договор — договір, -в«іру. 
Догонять, догнать — догапя'- 

тл, догнйтп, наздоганяти, наздо¬ 
гнати. 

^Догорать, догореть — дого¬ 
рати, догоріти. 
Додавать, додать — додава¬ 

ти? додати, добавляти, добівити. 
Дождливмй— дощовитий, до¬ 

щовий. 
Дождь — дощ (дощу). 

* Дожимать, дожать — доти¬ 
скати, дотйспути- 
‘Дозаряжать, дозарядить — 

дозаряджати, дозарядйти. 
Дознание — рвання. 

*Дозор — доз/р, Д03%; Д. ка¬ 
раульний—дозір сторожі; Д. раз- 
веднвательннй—розвідчпй дозір. 
‘Дозорний —догіїрець, -зіірця. 
‘Дон — док, -ку. 
‘Донлад — доповідь, -дн. 
‘Докладивать,г докласть — 

доповідати, доповісти, доносити, 
донести. 

___ Допесение 

‘Донручивать, донрутить — 
докручувати, докрутити. 
‘Документ —документ, -ту; Д. 

долговой — 69РГ0ВНЙ документ; 
Д. проездпой — документ па про¬ 
їзд; Д. увольпитольпий — від¬ 
пускний докумоит. 
Долг—обов’язок, -зку, борг,-ту; 

Д. служби—службовий обов’язок. 
‘Долговременнмй — довгочас¬ 

ний. 
Долетать, долететь — долі¬ 

тати, долетіти. 
‘Должностной — урядовий, 

службіівий; Д. лпцо — службова, 
урядбва осбба. 

‘Должность — посйда, -ди; Д. 
административиая — їдміпістра- 
тйвпа посйда; Д. низшая—пйжча 
посада; Д. строевая — муштрова 
посада. 

‘Доливать, долить —доливати, 
долити. 

‘Доливка —доливання. 
‘Долина —долина, -пи. 
‘Долото — долоті?, -ті. 
‘Доли — жолоби, -б/в. 
*Дом — дім (дбму), (здание) 

будинок, -ику; Д. Краспой Ар- 
мпи —Дім Червііної Армії; Д. 
леспика— лісників дім. 

*Домашний—домовий; Д. арест 
— домовий арешт. 

^Домкрат — лівар, -ра. 
Донесение — донесеппя; Д. 

внесрочное — позатермінііве до¬ 
несення; Д. по комапде — доне¬ 
сення за командою; Д. срочное — 
донесення термінове. 
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Донний Достоверяость 

♦Донньж, доньевой— денний; 
{ми.) Д -не—денні; Д. втулка— 
денний утулок; Д. мипа — денна 
міна; Д. стакан-—денний ци- 
лїндер; Д. фугас — денна фугіса. 
Доносить, донести — доно¬ 

сити, донести, доповідати, допо¬ 
вісти; Д. по командо — допОситн 
за командою. [даток, -тку. 
Дополнение —допОвпення, до- 
Дополнительньїй — додаткО- 

внй; Д. горизонталь—додаткова 
повемина; Д. заряд — додатко¬ 
вий заряд; Д. упражіїония — до- 
даткОві вправи. 

♦Допризьівной — допризОвпий; 
Д. подготовка — допризОвна під- 
готОва. 
♦Допризовник — допризовник, 
♦Допуск — дОпуст, -ту. [-ка 
Допускать, допустить — до¬ 

пускати, допустити, підпускати, 
підпустити. 
♦Дорога — шлях, -ху, дорОга, 

-ги; Д. временпая — тимчасОвий 
шлях; Д. вьючпая—в’ючна дорО¬ 
га; Д. грунтовая — ґрунтовий 
шлях; Д. естественпая — при- 
рОдній шлях; Д. железвая — за¬ 
лізниця; Д. зимная — натертий 
шлях, зимняк; Д. искусствепная— 
штучний шлях; Д. лесная —лісо¬ 
вий шлях; Д. мощеная — брукО- 
вапий шлях; Д. поленая — польо¬ 
ві дорОга; Д. проселочиая — пу¬ 
тівець, -вця; Д. с канавами—шлях 
з канавами; Д.столбовая—стовпо¬ 
вий шлях; Д. строющаяся—шлях, 
що Судиться; Д. транспортная— 

транспортний шлях; Д. тиловая — 
тиловий шлях; Д. узкоколейаая— 
вузькоколійна залізниця; Д. ши- 
рококолейпая — ширококолійна 
залізнйця;Д.шоссировандая, шос- 
сейпая — шосовйй шлях; полотно 
дороги — тор, тОру; проезжая 
часть дороги — переїздок; про¬ 
хожая масть дороги — ступі, -ПЙ; 
указатель дорог — покажчик 
шляхів. 
♦Дорожка — доріжка, -кн; Д. 
шомпольная—шомпольна доріжка. 
♦Дорожник— долітце жолоб¬ 

часте, жолобівка. 
♦Дорожньїй — шляховий, до¬ 

рожній; Д. автомобиль — дорОж- 
пій автомобіль; Дорожио-мосто- 
вой — шляховО-мостовйй. 
Доска-т-дОшка, -ки; Д. вин- 

товальная— ґвшггувільна дошка; 
Д. вкладная — вкладна дОшка. 
♦Досмотр — дОгляд, -ду. 
♦Досрочньїй — дотерміновий; 
Д. освобождепие — дотермінОве 
звільнення. 
Доставать, достать—(куда) 

досягіти, досягтй; (что) здо- 
бувітп, здобути; (откуда) вий- 
міти, вй(й)няти, ЗДІЙМІТН, 8НЯТИ. 
Достаточньїй (количество) 

— достатній, довільний. . 
♦Достигать, достигнуть —до¬ 

сягіти, досягти чогО, дохОдити^ 
дійти чогО. [ЧіуТОК, -тку. 
Достижение—досягнення, здо- 
Достоверность—певність, -по¬ 

сти, правдивість, -вости; Д. лич- 
ности — правдйвість осОби. 



Достоинство Димок 

Достоинство — гідність, -ио- 
сти; достбйність; -ности; повіга, 
-ги. 
♦Достреливать, дострелить — 

дострілювати, дострелити. 
Доступность— приступність, 

-ности, доступність, -ности. 
*Досчатьій — дощаний. 
Досилание — досилання. 
Досилатель — досиліч, -ча. 

♦Досилать, дослать — доси¬ 
лати, дослати. 

♦Досягаемость — досяжність, 
-пости; вне досягаемости— по-за 
дЯсягом. 
♦Доталкивать, дотолкнуть — 

доштовхувати, ‘ доштовхнути. 
Дотребовать — довшіагати. 
Доходить, дойти \до чего)— 

дохОдити, дійти до чОго. 
Драгунский — драгунський. 
Дратва — дратва, -ви. 
Драться — битися. 

*Древесина — деревинна, -аи. 
♦Древесньїй — деревний; Д-НИЄ 

опилки — тирса, -си. 
♦Древно — держак, -кі; Д. для 

банника — держак щітки. 
♦^ревонасаждение — дерево¬ 

садіння, насаджування дерев, 
♦Дредноут — дреднОвт, -та. 
^Дрезина — дрезина, -ни; Д. 

бропевая — панцерна дрезина. 
*Дрель — дриль, -ля. 
Дремота — дрімОта, -ти. 

♦Дренаж — дренаж, -жу. 
♦Дренажний — дреніжний; Д. 

труба — дренажна труба. 
♦Дренировать — дренувати. 

♦Дробинка —дробинка; строль- 
ба Д-ками— стріляння дробин¬ 
ками. 
♦Дробящий — дробильний; Д. 

взрнвчатое вещество — дробиль¬ 
на вибухОва речовина. 
Дрова — дрОва (дров). 

г Дрогнуть — подаватися, зава- 
гітися; неприятель дрогнул — 
вОрог подавсь, завагавсь. 

*Дублирование — дублювіппя. 
♦Дуга — дуга, -гй; Д. Вольто¬ 

ві— дуга ВОльтова; Д. градус¬ 
ная—градусна ДугО; Д. ПОДИМ¬ 

НОГО мехапизма — дугі підіймаль¬ 
ного механізму. 
♦Дужка — дужка, -ки. 
*Дуло — ду4ло, -ла. 
♦Дульний —дуловий; Д. орел — 

дуловий зрізок; Д. часть — ду- 
добі частина. 
♦Дульце —дулко, -ка; Д. гиль- 

зи — дудко гільзи. 
*Дуть, дунуть — дути, дунути. 
Дьібьі, становиться на диби— 

дуба, стати дуба. 
♦Дим — дим, -му. 
♦Димний,—димний; Д. порох— 

димний порох; Д. порошок — 
димний порошок, -шку. 
♦Димовий — димовий; Д. за- 

веса — димові заслЯпа; Д. короб¬ 
ка—димниця; Д. сигнал —ди¬ 
мове гісло; Д состав — димова 
сполука; Д. труба — дикір, -рі; 
Д. шашка — димова шішка. 
♦Димогарная труба — вогнева 

трубі. 
♦Димок, — димбк, -мка. 
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Днмо-нпротехническая маскировка 

*Дьшо-пиротехническая мас- 
нировка — димо-піротехнічне ма¬ 
скування. 

*Дьімоход— димохід, -хіду. 
*Дьіра — діра, -рй (лш. діри); 
Д. гладкая—глідка діра; Д. на- 
виатованпая—наґвпнтОвапа дірі. 
Дмшать — дихати. 

Еда — їжа (їжі), харч, -чу. 
Единение — єднання, єдність, 

-пости. 
*Единица —одиниця; Е. бов¬ 

ван — бойові одиниця., 
*Единичньій — одиничний, по¬ 

одинокий. [ний, одноразовий. 
Единовременньїй — одночіс- 
Единодушньїй, -но — одно- 

стійний, -по, -не, однодушний, -00. 
*Единонача/іие — единоиачіль- 

ність, -ности. [чільник, -ка. 
*Единоначальник — вдинона- 
Едмнство — Єдність, -ности. 
Единьїй — єдиний. 

*Едний— Їдкий, гОстрий. 
Едок — їдець (їдця)'.’ 

*Еж — їжак, -кі; Еж проволоч- 
ннй — їжік дротяний. 

Ежедневно — що-дня, щоденно. 
*Езда — їзда, їхання; евда сме- 

ною — їзді зміною. 

Жаловапье 

*Дьішло — дишель, -шля, 
*Дьішловой — дишельний; Д. 

болт — дишельний прогОнич; Д. 
буфер — дишельний ВІДОружіШК; 

Д. васов — дишельний засув; Д. 
коробка — дишельна корОбка; Д. 
ремень — дишельний ремінь. 

*Дюйм — даль, -ля. 

*Ездить — їздити. 
*Ездовой — їздовий: „Ездо- 

вне садись" — ,,їздові сідай1* 
„Е8довьіе слезай“ — „їздові 
злазь41. 

*Ездок — їздець (їздця ї. 
*Ель — ялина, -пи [ємний.. 
*Емкий — місткий, уклідистий, 
*Емкость—місткість, -к%сти; 

Ємність, -ности. 
*Естественньій, -но — природ¬ 

ній, -ньо, натуральний, -по, вла¬ 
стивий; Е. маскировка — природ¬ 
не маскування; Е. магнит — при- 
рідпій магнет; Е. надобность — 
прирОдня потреба; Е. откос — 
властива спохОвина; Е. рубеж — 
природній пубіж; Е. скат — при¬ 
родній покгг. 

Есть — їсти. 
, Ехать — їхати; Е. верхом — 
їхати верхи. 

ж 
Жажда спрага, -ги, жажда, Жалобщик— жілобник, позов- 

*Жало — жалі, -лі, [-ди. пик, -ка. 
^Жалоба скірга, -ги. Жалованье — платня, -ні. 



Жаловаться Жлжа павозвая 

Жаловаться— жалітися, скар¬ 
житися. 

*Жалонер — жалонер, -ра. 
*Жалонировать — жалонувіїи. 
*Жалюзи — жалюзі, -зів. 
Жаться — тй^катися, тисну¬ 

тися, тулитися. [скрутень. 
*Жгут—джгут, -ті; (соломьі) 
*Жезл — жезлі, -ла. 
Желаемьій — бажаний; Ж. на- 

правление — бажаний ніпряк. 
Желание — бажання, хотіння; 

по собствеяному желанию — з 
власної вілі. [нований. 

*Желатинированньій — желяти- 
*Желатинообразньій—желяти- 

нувітий. 
*Железко — залізце, -ця. 

■ Железнодорожньїй— заліз¬ 
нії чий; Ж. ветка — залізнйчий 
руківї Ж. виемка — залізвйча 
вййма; Ж. полк — залізиичпй 
полк; Ж. часть — залізпича ча¬ 
стина. 

*Железньій — залізний; Ж. до¬ 
рога— залізниця; Ж. корпус — 
залізний кірпус; Ж. крнло — 
залізне крило; Ж. пробка—за¬ 
лізна затичка; Ж. трубка—за¬ 
лізна трубка. 

*Железо— валізо; Ж.угловое— 
кутівківе залізо; Ж. листовое— 
аркушеве залізо; Ж. мундштуч¬ 
неє — валізо байрачне. 

*Железо*бетон — зал/зо-бетін. 
*Желоб— ЖІ.ТОб, -ба; Ж. 9КС- 

центрвческий — жілоб ексцен¬ 
тричний. 

*Желобок — жолобік, -бка. 

*Желобчатьій — жолобчістий* 
жолобувітий. 

*Желто-бельій — жовтоб/лий. 
*Желтьій — жбвтий; Ж. охра— 
жовта віхра; Ж. фосфор — жів- 
тий фісфор. 
Желудок — шлунок, -нку. 

*Жердевой — жердянйй. 
*Жердь, жердина—жердина;. 
Ж. охоронная — жердина запо¬ 
біжна. 
Жеребец — жеребець, -бия'. 
Жєстокий—жорстокий, лютий. 

*Жесть — бляха, -хн. 
*Жестянка — бляшінка, -кн. 
*Жестяной — бляшаний; Ж. ко¬ 

робка—бляшАна корібка; Ж.под- 
дон—бляшане піддення. 
Жетон — жетАи, -на. [лити. 

*Жечь, сжечь — налити, спа- 
*Жженньій — пілепий. 
*Живая изгородь — живопліт,, 

-літу. 
*Живец— живець, -вця. 
*Живой — ЖИВИЙ; Ж. цель- 
ж ва ціль. 
Живость — живість, -вости* 

мотірпість, -ностн. 
Живот — живіт, -вота. 
Животное — тварина, -ни. 

*Животньій — тваринний; Ж. 
транспорт — тваринний трапе- 
порт. 

*Жидкий — течпйй, рідкий; Ж. 
тело,— течне тіло; Ж. раствор— 
рідкий різчип. 

*Жидкость — течиво, -ва; рід¬ 
кість, -КОСТИ. Г-цк. 
Жижа навозная — гнойовиця*. 
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в 

Жизпь 

ЖиЗНЬ ■“ ЖИТТЯ} ВІК, -ку; Ж. 
нирвая— мирне життя; Ж по- 
ходно-боевая — похідно-бойово 
життя'. 
♦Жила — жила, -ли. 
"Жилой— ЖИЛИЙ; Ж. ПОМ0ІЦЄ- 

иие — житлі, -лі; Ж. построй- 
іса — житлові буді'вля. 

*Жмьіхи — макуха, -хи, (из 
'Свекльї) жмакй, -ків. 
♦Журавлиний — журавлиний; 

Заведемо 

Ж. строй — лад журавлиним 
ключем. 
Журнал — журніл, -лу; Ж. 

взнскаиий —журніл кар; Ж. во¬ 
єнних действий — журніл во¬ 
єнних^ ДІЙ; Ж. входяїцих бумаг— 
журнал вступних паперів; Ж. ви¬ 
сот— журніл висіт; Ж. исхо- 
дящих бумаг — журніл вихід¬ 
них паперів; Ж. поощрений — 
журнал заохочувань. 

За — за, по, по-8а; „За мной 
шагом (бегом) марша — „За нпію 
кріком (бігім) руши; „За спину4* 
— „За спи нуи; послать за па- 
троиами — послати по набії. 
♦Заартачиться — заноровитися. 
^Забивать, забить — забивати, 
^Забивка—забивіния. [забити. 
Забирать, забрать—забиріти, 

забріти; 3. в плед— полонити, 
у поліп забрати. 
♦Заблаговременньїй, -но—вас- 

чісаий, -во, заздалегідний, -дь; 
завчасу, заздалегідь. 

Заблудить,-ся—заблудити, -ся, 
.заблукіти. 
♦Заблуждение — оміна; вво¬ 

дить, ввести в ваблуждение — 
завідити, завести в оміну. 

*Забоина — забоїна, -ни. 
♦Заболачивание—зболічуваиня. 
♦Заболачивать — зболічувати. 
Заболевать, заболеть — захо- 

^увіти, 8ахвіріти, занедужувати, 
занедужати. 

Заболевший — що захвірів, 
що заиедужав. 
♦Забор — паркій, -ні; забор 

(води) — забір, -ру. 
Заботиться, позаботиться — 

дбіти, подбіти, пеклувітися, 110- 
пеклувітися. 
♦Забраковувать, забраковать 

—бракувітн, забракувіти. 
Забрасьівать, забросить—за¬ 

нидіти, закинути, закидати. 
♦Забронировьівать, заброниро- 

вать — панцерувітя, запапдеру- 
в^та. [ваний. 
♦Забронированньїй — нандері- 
*3авал— завіл, -лу. 
♦Заваливать, завалить — зани¬ 

діти, закидати, завілювати, за¬ 
валити. 

Заварка — заварювання. 
Заваляться (окопе)—зава¬ 

лятися. 
♦Заведенне — зіклад, -ду; 3. 

военио-лечебное — військові лі¬ 
карня; 3. военно-учебное — вій- 
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Заведи вающий 

ськЛо-навчільний зіклад; 3. ле- 
чебное — лікірня. 
♦Заведьівающий — завідувач; 

3. оружием — завідувач зброєю; 
З ра8ведкой батарей (дпвизи- 
оиа) — завідувач розвідкою бате- 
ріІ (ДНВІнІОПу); 3. ХОЗЯЙСТВОМ — 
господар, -ри 
♦Завертка — завертка, -ки. 
♦Завеса— заслбна, -ни; 3. ди¬ 

мовая— димові заслона; 3. огпе- 
вая—-вогневі заслбна; 3. свето* 
вая — світлові заслана. 
Завет — заповіт, -ту. 
Завещание—заповіт, -ту. 
♦Завинтованньїй — заґвинтбпа- 

пий; 3. гиездо — загвіштбвапе 
гнізд б; 3. конец — заґвиитбваний 
кінець. 
♦Завинчивать, завимтить —за¬ 

гвинчувати, загвинтити. 
Завладевать, завладеть — 

опановувати, опанувати, захоплю¬ 
вати, захопити. 

Завод — впрОбия, - пі; 3. вино- 
куренпцй—гурільия, -иі; 3 кир- 
иичний — цегельне, -ні; 3. ко- 
жевепний — чинбарня, -ні; 3. ле- 
сопіїльпий — тартак, -ка; 3. ору- 
дийний — гарматна вирОбья; 3. 
оружейний — збрбйня; 3. поро- 
ховой — порохарня; 3. сахарньїй 
— цукроварня, -ні; 3. стекляний 
— гута,-ти; 3. трубочний — за- 
лальникОва вирОбня. [накрут. 
♦Завод гиревой — тягарцевий 
♦Заводить, завести(ліоглор)— 

вакручувати, накрутити; „Заво¬ 
ди" — „Накручуй44. 

Заграждение- 

♦Заводная лошадь — запасшій 
♦Заводь — затОка, -ки. [кінь» 
Завоевание —завоювання, здо¬ 

буття. 

Завоевмвать, завоевать — 
завойовувати, завоювіти, здобу- 
віти, здобути. 
♦Завожживать,, завожжить ■— 

завіжкувати, зав/жката. [-му. 
*3авхим (скороч.) — завхем* 
♦Заволанивать, заволочи (за¬ 

слонять)—застеляти, застелити, 
повивіти, повити, ватягіти, ді- 
тягти. 

Завтрак — сніданок, -пку. 
♦Завязка— вав’язка, -ки; 3. 

боя — зав’язка бОю. 

Завязьівание — зав’язування. 
♦Загиб — зал їм, залОму; 3. за*- 

нейстсшш—залім зідньої стінки» 
♦Загибать, загнуть — загиніти^ 

загнути, заломлювати, заломитиі 
♦Заглушать, заглушить— глу¬ 

шити, заглушувати, заглушити. 
♦Заглохнуть — заглухнути. 
*3агни8ание — загнивання. 
Заговор —'з.чОва, -ви. 
Заголовок — заголовок, -лку. 
♦Загораться, загореться — зай¬ 

матися, зайнялися. 
♦Загородка — загорОжа, -жі. 
♦Заготовлять, заготовить — 

заготовляти, заготовити. 
♦Заградитель — заслОнник, -ка. 
♦Заградительний — заелОпиий;. 

3. огонь — заслоіишй вогонь; З» 
полоса — яасліінна ему і а. 
♦Заграждение — перетіна, -ни* 

3. внутрсішее — внутрішня пере- 
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Загривок Зажимной 

піна; 3. мивноо — шина перепо¬ 
на; 3. морпстое— перспОна в 
мірі; 3. проволочпое — дротяні 
яерепОна; 3. рейдовое — рейдова 
лерепОна. 

Загривок — загривок, -вка. 
*Загромождение — завілювап- 

шя, завіла. -ли. 
♦Загружать, загрузить, — за¬ 

вантажувати, 8авантіжнти. 
♦Загрязняться, загрязниться— 

забруднюватися, забруднитися. 
*3агрязнение — забруднювання, 

набруднений; 3. частей — забруд¬ 
нення частіш. 

*3агрязненньій — забруднений. 
*3адание— завдання; 3. ввод- 

ное—додаткОве завдіпля; 3. опе¬ 
ративнеє — оперативне завдання. 
♦Задача — завдання; боевая 

3. — бойове завдання; огневая 
•задача -а- вогневе завдіння. 

*3адвигать, задвинуть — засу¬ 
вати, засунути. 
♦Задвижна — зісувка, -ки. 
♦Задвижной щитик — засувний 

ІДИ тик. 
♦Задавать, задеть — зачіпати, 

-зачепити. 
Задержание — затриманая. 

*3адерживать, задержать — 
затримувати, затримати. 
♦Задержка — затримка, -кн; 3. 

ударной муфти — затримка удар¬ 
ної муфти; 3. ствольная — ців- 
жові затримка. 
♦Задернование —задерпувашзя. 
♦Задирина — задірка, -кн. 
*3адний — задній; 3. боец — 

задній боєць (бійця'); 3. караул— 
зідня сторОжа, -жі; 3. линей- 
ка — задня лінійка; 3. нога —- 
зідня нога, -ги; 3. план — зад¬ 
ній план, -ну; 3. положение — 
зідпє положення; 3. сбязь стан¬ 
ка — задній пІв’язь станка; 3. 
труба—задня труба, -бй;3. ход— 
задній хід, хбду; 3. шарннр — 
задній сустів, -ву; 3. шеренга — 
задній шерег. 

*3адник — яакаблук,-ка; задОк, 
-дкі 
♦Завдать, заесть — заїдіти, 

заїсти; (аастревать) — зати¬ 
натися, затятися. 

*3аезд — заїжджання. 
*3ажжение — запалювання, за¬ 

палення. 
*3ажигама — запальничка,-ки. 
♦Зажигать, зажечь — запіню¬ 

вати, запалйтн. 
♦Зажигательньїй — запальний; 

3. бомба—запальна бОмба, -би; 3. 
сегмент — запальппй сегмент, -ту; 
3. снаряд — запільний гфма- 
теяь, -тня. 
♦Зажим — затиск, -ку; 3. лп- 

нейннй — лінійний зітиск. 
♦Зажимать, зажать — затис¬ 

кати, затиснути. 
♦Зажимной — затискний; 3. ба- 

рашек—затискний баранчик; 3. 
виде — затиски йй ґвннт; 3. гай¬ 
ка—затискна мутра; 3. кольцо — 
затискне кільце; 3. кулак — за¬ 
тискний кулік; 3. матка—затиск¬ 
ні мітка; 3. приспособлешіе — 
затискний пристрій. 



Заземлеішо Закунорнвать. 

♦Заземление — узенлювапня, 
уземлеппя. 
♦Зазор — люз, люзу. 
♦Зазубрина — щербина, -ни,за- 

8уб, -бу.. 
♦Закал—гарт, -ту;(# хлебе)— 

закілець, -льця. 
♦Закаленний — загартований. 
♦Закаливать, закалять, занн- 

лить — загартовувати, гартувати, 
загартувати. [-ту. 
♦Закалка — гартування; гарт, 
♦Закатка круговая — коловий 

Обтиск. 
♦Закладка (в стойлв)—закла¬ 

дини, -нн; 3. обеденцая (джип- 
ная) — закладання на об{д (на 
вечерю); 3. продуктів — закла¬ 
дання продуктів. 
♦Занладивать, зал ожить — за¬ 

кладати, закласти. 
♦Заклепка — нюта, -ти. 
♦Заклепьівание — шотувіння. 
♦Заклепьівать, -пать — аютуві- 

ти, вап юту віти. 
♦Заклинение — заклйиюваї-ня,,, 

заклинення. ^ 
♦Заклинивать, -ся, заклинить, 

-ся — заклинювати,-ся, заклини¬ 
ти, -ся. 

Заключать, заключить (дого- 
вор) — складітн, скласти (дОго- 
вора).' 

Занлючение — висновок, -вку; 
ув’язнення. 

Заключительньїй — кінцевий. 
*Заковь:вать,заковать (коня) 

— закОвуватп, вакувіти. 
♦Закон — закон, -ну; 3. оши¬ 

йок — закен помилок; 3. рассе- 
пвания — закон рОзсіву. 
♦Закраина — закрайок, -йка. 
♦Закрашивать, закрасить — за¬ 

фарбовувати, зафарбувати; (при¬ 
давать окраску)—забірвлю- 
вати, забарвити. 
♦Закрепа — зОкріпка, -ки. 
♦Закрепление — закріплювання*. 

8акріпдошія; 3. лестности — за¬ 
кріплення місцевости. 
♦Закреплять, занрепить — за¬ 

кріпляти, вакріпііти. 
♦Занрепляниций—закріпний; 3^ 

болт — закріпний прогОяич; 3^ 
кольцо — закріпне кільце. 
♦Закрой—гаклад,-ду; Б закрой 

— иа(в)заклад. 
♦Закругленний—за(о)круглений 
*3авручивать, закрутить — за¬ 

кручувати, закрутити. 
♦Закрьівание — закривання, за¬ 

криття, вичиняння, зачйнення. 
♦Закривать, -ся, закрить, -ся — 

закривати, -ся, закрити; -ся; за¬ 
чиняти, -ся, зачипйти, -ся; „За- 
кройсь направо44 — „Закрййсь на¬ 
право44. 
♦Закритие — закриття, -ття;. 

вьісота закрития — висота за¬ 
криття. 
♦Закритий — закритий, зачй- 

пепиії; 3. местность — закрита 
місцевість; 3. позиция — закри¬ 
та позиція; 3. собрание—закриті 
збОри; 3. цель — закрита ціль. 
♦Закупоривать, закупорить — 

8атик4тц, заткнути, (продкоіїр 
закоркОвуваги, закоркувітп. 



Залегать 

♦Залегать, залечь — залягітн, 
залягти. 

*3алив — затОка, *кп. 
♦Заливать, залить — заливати, 

залити. 
*Заложение — основа, -ви, за¬ 

клад, -ду; 3. ската — заклід 
•схилу. 
♦Заложник— заручник, -ка. 
*3алп — вііпал, -лу; дать 3. - 

дати випал; „Залпами пли“ — 
Випалами пали Залповий 

ч)гопь — вогогиь випалом. 
Заманивать, заманить — за¬ 

мінювати, заманити, принаджу¬ 
вати, приладити. * 
♦Замаскированньж — замаско¬ 

ваний. 
♦Замаснировьівать, -ся, зама- 

скировать, ся —замасковувати, 
-ся, замаскувати, -ся. 
♦Замахиваться, замахнуться— 

. заміритися, 8амірятися. 
♦Замачивание — замОчування. 
♦Замедление — загаяння, «а- 

тайка, -ки. 
♦Замедлитель — загаювач, -ча. 
♦Замедлять, замедлить — за¬ 

таювати, вагаяти. 
♦Замена — замша, -ни; в изме- 

ліение приказа — в вишу на¬ 
казу. 

Заместитель — заступник, -ка. 
*3амечание — зауваження. 
*3амечать, заметить — заува¬ 
жувати, зауважити, спостерігати, 
спостерегти, помічати, помітити. 
♦Замешательство— вам’ятня, 

-ні, вімішка, -ки. 

Запад 

*3амкнутьій — замкнений; 3. 
випуклая форма — замішена опе¬ 
кла фОрма. 
♦Замковий — замкОвйй; 3. коль- 

цо — замкОве кільце. 
*Замок — замок, -мка; 3. вися¬ 

чий — колодка, -ки. 
♦Замочнмй— замкОвйй; 3. ме- 

ханизм — замкОвйй механізм; 3. 
! паз — замкОва ґірв; 3. ричаг — 
зачкОвий важіль. 

*3амундштучивать,замундшту- 
чить — забайракОвувати, забай- 
ракупіти. 
♦Замьінание — замикання. 
♦Замьінатель — замикіч, -чі. 
♦Замикать, замкнуть — зами- 

кіти, замкнути; Замкнуть об- 
ход — замкнути обхід. 
♦Замьжающий—(звание) за¬ 

микальний; 3. шпилька — зами- 
кільна шпилька. • д 

Замьісел — замисел,.тслу, ні- 
мірт -ру. 

Занесение —занесення. 
*3анимать, занять — займати, 

зайняти; занимать по фронту — 
займати з фрОиту. 

*Занос — вамет, -ту. 
♦Заносить, занести — занОси- 

тп, вапести; (оружме) — замі¬ 
рялися, підняти. 

т Занятие—займінпя, зайпягття; 
3. пеприятельской иозиции — 
займінпя, зайняття ворожої по¬ 
зиції; 3. своєї иозиции —г яай- 
міная, зайаяття свой позйції; 3. 
учебіше —навчання. 
♦Запад — захід, зіходу. 
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ЙГ 

Запайка 

♦Запайна — залютбвуваняя. 
*3апал — підпільник, -ка, під¬ 

палюваная; 3. искровнй — під¬ 
пільник іскровий; 3. платино- 

.внй — підпільник платипбвий. 
"‘‘Запальний — підпільний; 3. 

отверстие — підпільний ітвір; 3. 
стакан—підпільний цилшдер; 3. 
трубка — підпільна трубка. 

*3апас — запас, -су; 3. вози- 
мий — вожений запас; 3. носи- 
мьій— ношений запіс; 3. патронов 
— запіс набоїв. 

^Запасний — вапасний; 3. ве- 
щи — запаси? речі; 3. гнездо — 
запасні гнівдб; 3. нозиция — за¬ 
пасні ПОЗИЦІЯ; 3. пулеметннй 
окоп — запасний кулеметовий ші- 
пець; 3. часть — випасні ча¬ 
стина. 
♦Запах — зіпах, -ху. 
♦Запашное полотнище — опі- 

листе полбтпище. 
Запертьій — вімкненвй. 

♦Запирать, запереть — запира¬ 
ти, вапертц, замикати, замкнути, 
♦Запирающий механизм — за- 

микільний механізм. 
Записка — записка, -ки; 3. об 

арестовапші — зіпнска про за- 
арештувіння; 3. об освобождении 
из-под ареста — зіписка про 
звільнення 8-під арешту; 3. об’- 
яснительпая — поясняльпа 8І- 
писка. 

Записьівать, записать — запи¬ 
сувати, заїшсіти; 3. на приход — 
записіти в прибуток; 3. в рас- 
ход — записіти на видіток. 

__ Заросл* 

Запись — запис, -су. 
♦Заплечик — заплечина, -ни. 
♦Запломбированний — заплом¬ 

бований. 
♦Залодлицо — упрйчерть. 
♦Заподпружить — запіднружити. 
♦Заполнять, заполнить — за- 

повнюватя, запевнити. 
♦Заполнение — запївненяя; З*- 

контура — запевнення Обрису. 
♦Запор — запОра, -ри, замп- 

кінпя. 
♦Запресованчий — загнічспий- 

3. пороховая мякоть — вагн/чс- 
чепий пороховий м'якуш. 

Запрещать, запретить — за- 
бороняти, заборонити. 

Запрещение — заборона, -ни*. 
Запрос — запитання. 

♦Запруда — загіта, -ти. 
♦Запруживать, запрудить — 

загачувати, загатити. 
♦Запрягать, запречь — запря- 

гіти, запрягти. 
♦Запряжка — запряг, -гу, за¬ 

прягання; орудийная 3. — гар¬ 
матний зіпряг. [*ку.. 
♦Запуск (мотора) — запуск, 
♦Запускать, запустить (<оста¬ 

влять без ухода) — з'ане- 
хіювати, вапехіяти, (мотор)— 
8апускіти, запустіти. 
♦Зарезка —зірубка, -ки, карб, 

-6у. 
♦Заржаветь — заржавіти, ваір- 

жівіти, взятися іржею. 
. *3аржавленний — іржівий. за¬ 
іржавілий. 
♦Заросли — зірослі, -лів. 

і і 
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Зарубина Застрельщнк 

♦Зарубина, зарубка — зарубка, 
-ки, зарубина, -ни. 
♦Заручний — запасний; 3. ору- 

асие — запасна збр^я. 
♦Заривать, -ся, зарить, -ся — 

заривати, -ся, зарити, -ся, за¬ 
капувати, -ся, закопіти, -ся. 

,.3аря“— „ЗоряЧ 
♦Заряд — заряд, -ду; 3. бое- 

ззой — ббйлий заряд; 3. вншиб- 
иой — вибивний заряд; 3. до- 
лолііцтольньїй — додатковий за¬ 
ряд; 3. осповной — основний за¬ 
ряд; 3. относительннй— віднос¬ 
ний заряд; 3. ра8рнвпьій — роз¬ 
рившій 8арад;^ 3. сосредоточен- 
яьій — зосереджений заряд; 3. 
уддинеиньїй — впдОвжений 8а- 
ряд. 
♦„Заряд —0. Угломер 00—00. 

Уровепь 00—00. Прицел 00—00. 
Трубка 00 (удар, картечь)"— 

-»>Заряд—0. Кутомір 00—00. По- 
земннця 00—00. Мірник 00—00. 
Запільпик 00 (удар, картеча)1*. 
♦Зарядний —зарядний; 3. ло¬ 

ток — зарядний кброб; 3. ящик— 
зарядний ящик. 
♦Заряжание — заряджання; 3. 

елемента — насніжуваншг. 
♦Заряжать, зарядить — заря¬ 

джати, зарядити; „Заряжай“ — 
.„зарядж5й“. 
♦Заряжающий—заряджільник, 

-ка. 

♦Заряженний —заряджений; 3. 
оружие — заря'джспа 8брбя. 
♦Засада — зісідка, -ки. 
♦Засаривать, -ся, засорить, 

-ся — засмічувати, -ся, засмі¬ 
тити, -ся. 
♦Засена — засіка, -ки. 
♦Засечка — зачерк, -ку; (у 

коня) засічка, -ки; 3. обрат- 
яая — зворотний зічерк; 3. по- 
луобратная — напівзворОтний ві- 

черк; 3. прямая—прямий зічерк. 
♦Заскакивать, заскочить—за¬ 

скакувати, заскочити. 
♦Заслон — заслін, -дону. 
♦Заслонна—^зітулка, -ки; {в 

печи) — заслінка. 
♦Заслонять, заслонить — за¬ 

слоняти, заслонити, затуляти, 
затулити. 
♦Заснарядное пространство— 

прОстір. позагарматневий. 
♦Засов — 8ісув, -ва; 3. днш- 

ловой — дишельний зісув; 3. к 
еаметке — засув до кунки. 
♦Засорение — засмічення; 3. 

частей — засмічення частин. 
♦Застава — застіва, -ви; 3. 

главная —головна заставі. 
Заставлять, заставить—при¬ 

мушувати, примусити, присилу¬ 
вати, приснлити. 
♦Застегивать, -ся, застегнуть, 

-ся— застібіти, -ся, застебнути, 
-ся; 3. патронную сумку (кобур)— 
застебнути набійняцю (кобура). 
♦Застегнутий — застебнутий. 
♦Застежка — зістібка, -ки. 
♦Застопоривать, застопо¬ 

рить — застопорювати, застопо¬ 
рити; {мотор) — зупиняти, зу¬ 
пинити. [-ка. 
♦Застрельщнк — йастрельник, 



І 

Застрига 
За цеп 

*3астрига— заструг, -гу. 
*3астревать, застрять — за¬ 

стрявати, застряти. 
^Заступать, заступить — за¬ 

ступати, заступити. 
’Заступаюїдий—що заступів. 
Заступка — заступка, -ки. 

*Затвор — замін, -мкі; стебель 
3. — стеблі замкі. 

*Затворньій — замковий; 3. за- 
держка — ваиківі зітримка; 3. 
пружина— замківі пружина; 3. 
часть— вамківі частина. 

*Затворять, затворить — за¬ 
чиняти, вачинйтй. 

*3атененньій— зат/иений. 
*3атишье— тиша, -ші; безві¬ 

тря; зітпшок, -шку. 
*Затор—затер, -ру,зішерет, -ту. 
*Затормозить — загальмувати. 
*Заточка— заточка, -їси. 
*3атравливать, затравить(по- 

рох в орудии) — підпалювати, 
підпалйти. 

*Затравочньій — підпільний; 3. 
отверстие — підпільний ітвір. 
Затруд нение — трудність, 

-носій; перешкіда, -ди. 
Затруднительньїй — утрудли¬ 

вий, трудний, морічлпвий. 
Затруднять, затруднить — 

утрудняти, утруднити, на ^іере- 
шкіді стітл, перешкідити. 

*3атухание — загасання. 
Затьїкать, заткнуть—затика¬ 

ти, заткнути,затуляти, затулити. 
*Затьілок—потилиця, -ці; в 3. — 

в потилицю; 3. (приклада) — сто¬ 
па (прикладу). 

*3атьільнии — затйльиик, -ка; 
3. с рукояткою — затильник із 
ручкою. 

* Затичка — вітичка, -ки, чіп, 
чопа. # 

Затяжка — ватягіиня, тягани¬ 
на, -ни.. 

*Затяжной— затяжний; 3. вн- 
стрел — затяжний ністріл. 

*3ауздьівать, зауздать — за¬ 
гнуздувати, загдуздіти. 

*3аусеница —задра, -ри, зі- 
Дірка, -ки. 
Зафик сиро ванне —- зафіксу- 

віпня. 
*3ахват —захінлення, (в ору- 

аг^гі)_зачш, -чепа; 3. круговой— 
коловий зачіп; 3. направлягощий— 
напрямний зачіп; 3. оружия — 
захоплення збрії; 3. ПОХОДНЬІЙ — 
похідний зачіп; 3. цели в вилку— 
захіплеппя ціди в міжяйк. 

*3ахвативать, захватить — 
захіплювати, захопити, зачіпати 
зачепити. 

*3ахвативающий — що захо¬ 
плює. 

'Захлестьівать, захлеснуть 
(бодой)—захлюпувати, захлюп¬ 
нути, заливіти,, залити; \ве- 
ревкой) — закручувати, закру¬ 
тите. * 
Заходить, зайти — західити, 

зайти. 

*Захождение — зіхід (заходу), 
заходження. 

* Захромать — закульгати. 
*3ацеп— зачепа, -пи; 3. ра- 

мьі— зачепа рами. 
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Зацеплять 

♦Зацеплять, зацепить — зачі¬ 
пляти, зачепити. 
♦Зачерчивать, зачертить — за¬ 

рисовувати, зарисувати. 
Замисле ниє — заліЧепня, зара¬ 

ховування. 
Зачислять, зачислить — залі¬ 

чувати, залічити, зараховувати, 
зарахувати. 
♦Зачищать, зачистить (про• 

вод) — зачищати, зачистити, об- 
чищітн, обчистити; (металл)— 
загліджувати, загладити. 
♦Зачищенньїй — обчищений, за¬ 

чищений; заглйджений. 
♦Заштриховать, заштрихову¬ 

вать— зарискОвуватй, зариску- 
вітн. 

*3ащелка — защіпка,- -ки, 8І- 
скочка; 3. вращагощаяся — пово- 
рітні віскозна; 3. магазинная— 
магазинова заскочка; 3. прием- 
пика—віскочка приймача; 3. с 
хвостом — защіпка із хвостОм; 3. 
хомутика — защіпка хамутика. 

*3ащита — оборОна, -пи, за- 
слОпа, -нн; 8«іхист, -ту; 3. кру¬ 
говая — заслОна кругові; 3. позн- 
ЦИИ — ОборОпа П08ЙДІЇ; 3. лроти- 
вогазовая —протигазовий захист; 
З. сложная — заслОна складна; 
3. тела — васлОна тіла. 

*3ащитник — оборОиець, -нця. 
♦Защитньїй—захисний, оборОв- 

ний; 3. одежда — захисний Одяг; 
3. окрашиваиие — захисне за¬ 
барвлення; 3. цвет — захисний 
кОлір. 

*3ащищать,-ся,защитить,-ся— 

— Зелень 

обороняти, -ся, оборонити, -ся, 
захищати, -ся, захистити, -ся. 

*3ащищенньій —захищений; 3. 
мосто — захищене м/сце. 

Заявка — заявка, ^-ки. 
Заявление — заява, -ви. 
Заявлять, заявить—заявляти, 

заявити. 
Звание — звання, стан, -ну. 

*3везда, звездка — зірка, -ки, 
зоря, -рі; зірочка,# -КИ; Полярная 
3. — бігуаОва зоря; пятиконечная 
Звезда — п’ятикутна зірка. 

*Звено — лійка, -ки; 3. подво¬ 
за — лійка підвОзу; 3. понтона — 
лаока^ поптОна; 3. цепи — ланка 
ланцюга. 

*Звонмовьій — дзвінковий; 3. 
сигиализация— дзвінкове гаслу- 
БІННЯ. 

*3вук — 8вук, -ку. 
♦Звуковой — звуковий; 3. си¬ 

гнал— звукове гасло; 3. сигна¬ 
лизация — звуково гаслувіння. 

*Звуномаскировна — 8вукона- 
скувіппя. [тричний. 
♦Звукометричесний — звукоме- 
*3дание — будинок, -нку; З.ка- 

зармошюе— будйнок-касірея. 
Здоровьб — здорОв’я, -в’я. 
„Здравствуйте44 — „ДОброго 

здоров'я4*. 
♦Зелений — зелений. 
*3елень — ведень, -НИ; 3. брон¬ 

зовая •— спижові зелень; 3. ви ря¬ 
дило вал—їіридйнова зелень; 3. 
главконитовая (глина) — глав- 
коштова ведень; 3. изумрудеая —- 
смарагдова зелень; 3. майская — 



Землекоп 

травнева зелень; 3. масляная — 
олійна явлень; 3. мплери— ні- 
лері; 3. паризькая — паризька 
зелень; 3. резедовая — резедова 
зелень; 3. цинковая — цинкова 
зелень; 3. шелковая — шовкова 
зелень. 
♦Землекоп — грібар, -ря. 
♦Землетрясение — землетрус, 

-су. 

'Земля—8ЄМЛЯ, -лі,- ґрунт, -ту; 
Земля растительная— рослишшй 
ґрунт. 

‘Землянка — зеиля'пка, -ки. 
♦Земляной—земляний; З.КОМ— 

груд(к)а, -ки (землі); 3. кон¬ 
такт— земляний діЬчш; 3. ра- 
йоти — земляні робота. 
♦Земной — 8ЄМПЙЙ; 3. цель — 

земна ціль; 3. контакт — земнйй 
ДОТЙК) _ 3. магнетизм — земний 
магнетизм; 3. охранешіе — на¬ 
земна охорона. - 

"Зензубель—зепзубелц -беля. 
"Зенитньїй—зенітпий;3.артил- 

лерия — венГтна артилерія; 3. 
установка — венітне уставлення, 
устава. 

- "Зернало, зеркальце— люстро,, 
•ра, люстбрко, -рка, дзеркало, -ла’ 
дзеркальце, -льця. 

"Зернение — зерн/нпя. 
Зерно — 8ЄрнО, -ні. 

"Зерновой— зерновий; 3. фу¬ 
раж — зерновий фураж. 

"Зигзаг — зигзаг, -гу. 
Зигзагообразньїй — зигзагува¬ 

тий. 11 

♦Зимний — вимовйй; 3. С&П- 

_Зуб 

пик зимовий лом/ш; 3. форма 
одеждиг — зимові форма одягу. 
Злостивій — злосливий, зло¬ 

вмисний. 

Злрупотребление — зловжи¬ 
вання, вадуживіння. 

Змейка — змійка,-ки; 3 мейкою 
в плане окоп стрелковьій — змій¬ 
кою* в плІні стрілецький шіоець. 

"Змейковьій — змійковий. 
*3нак — знак, -ку; 3. лнчньїй— 

особистий знак; 3. опознаватель- 
пнй — прикметний внак; 3. отлн- 
чия відзніка; 3. условпнй — 
умОвний знак. 
Знакомство — 8пай0мість, 

-мости. 

"Знаменщик—прапорбвий, -ого; 
„Знаменщик, на середииу шагом 
марши --„ІТрапорівпй, на сере¬ 
дину кроком руш*1. 

"З нам я —прапор, -ра; Красно в 
3. т- червоний прапор; 3. при- 
пять - прийняти пріпора. 

Значение — внічіння. 

Значительньїй — впачнйй; 3. 
потери — значні' втрати. 

Значок —вначОк, -чка. 
"Зола — попіл, -пелу. 
"Зона зОда, -пи; 3. оборони- 

тель їая — оборіїша зОна. 
"Зонтик — парасолька, -ки. 
Зоркий — гіркий. 
Зрение — 8ір, вОру. 

"Зрительньїй — зоровий; 3. си¬ 
гнал — зорове гасло. 

"Зуб зуб, -ба; 3. барабана— 
зуб бараб&па; 3. магазипа*— зуб 
магазина; 3. отсскаюіций — зуб- 
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Зубец 

відруб; 3. чашки — зуб ЧІП1КН; 
Зубья для сцепления с гребен- 
кой — зуб’я, щоб зчіплювати із 
гребінкою. 

*3убец—зубець, -бЦЯ; 3. руч¬ 
ки — зубець ручки. 

*Зубило— зубило, -ла. 
^Зубчатка — зубчатка, -кн; ко¬ 

лесо зубчатки — триб, -бу, три¬ 
бок, -бк£. * 

я*- 

_Излученив 

*3убчатьій — зубчастий, трибо- 
вий; 3. барабан — зубчйстий ба¬ 
рабан; 3. колесо — триб; 3. пе¬ 
редача — трибова передача; 3. 
рейка—трибовйй брусік; 3. сек¬ 
тор— зубчастий сектор. 

*3уммер (вьізьівное присио- 
собление) — нйщнкгка. 

*3ьібний —хисткий. 
*3ьібь — (на воде) брижа, -жі. 

*Игла —гілка, -ки. 
*Игр^— гра, гри; И азарт¬ 

ная — газардоиа гра; И. в кар¬ 
ти—гра в кірти; И. воєнная — 
воєнна гра; И. подвижнйя—рух¬ 
лива гра; И. спортивная—спор- 
това гра; И. стратегичоскал — 
стратегічна , гра; И. такти? 6- 
ская — тактична гра. 

Из снега окоп—шінець (шан¬ 
ця) зі снігу. 

Избегать, избежать — уника¬ 
ти, уникнути. 

Избирать, избрать — обирати 
обрати. 

*Избьіточньій — зайвинний; И. 
вода — зайвиппа воді. 

*Известь — Вапні, -ні; И. бе- 
лильная — хлорове ваппі. 

Извещать, известить — пові¬ 
домляти, повідомити. 

Извещение — повідімлешгя. 

*Извилина— види на, -їй; И. 
линки — вйлппа (-ни) лінії. 

*ИЗВИЛИСТЬІЙ—БИЛЬНИЙ, покру¬ 

чений; И. дорога—БИЛЬНИЙ ШЛЯХ; 
И. река — колінкувата річка. 

*Извлекать, извлечь — витяга¬ 
ти, витягнути, добувати, добути. 

*Изгарина —згар, -ри. 
♦Изгиб—зікрут, -та; И. реки— 

коліно річки. ■ 
Изголовье —узголів'я. 

*Изгородь—огоріжа; (изхво- 
роста) — тин, -ну, пліт, плоті; 
{из кольев)^—частокіл; живая 
И. — живопліт, -плоту; И. из 
колючей проволоки — огоріжа з 
колючого дріту. 

*Изготовка —ноготіва,-ви; И. 
к стрельбе — поготова до стрі- 
ляння. 

*Излишен — зайвина, -нй, ли¬ 
шок, -шку. 

Излишество—різкіш,різкошу. 
Изложение —виклад, -ду. 

*Излом(ьі) (в окопе, ходе 
сообщения) — коліно, -на 

*Излучение (радио) — промі¬ 
нювання. 
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Н^уЧипа_• Ипжепер 

*Излучина —луківнна, -ни; И. 
рочки—лукавіша р/чки. 

*Измельчение — роздрібнення. 
Измена—зріда, -дц. 
Изменение — зміна, -пи. 
Изменник — зрідиик, -ка. 

*Измерительньій—вимірний; И. 
валик — вимірний валін. 

*Измерять, измерить—виміря¬ 
ти, вймірити. 

*Изморяемое—вй.міряпе, що ви¬ 
мірюється. 

’Изнашивание — зпішуванпя. 
Изнашивать, износить — зно¬ 

шувати, зносити.' 
*Износ — знос, -су, спрацьова¬ 

ність; И. вагибов боевой личин¬ 
ки—спрацьованість заломів бій- 
ного шрубакі. 

Изношенньїй — вношений. 
*Изобразительная маскиров- 

иа — виобразні маскувінпя. 
♦Изогнутьій — вигнутий. 

? Изолировать •— ізолювіти. 
*ИзОЛИрОВОЧНЬІЙ —ІЗОЛЯЦІЙНИЙ; 

И. лепта — ізоляційна стрічка. 
*Изолирунпций — ізоляційний. 
*Изолировка — ізолювання. 
*Изряятор — ізолятор. 
*Изоляция—ізолінія. 
"Израсходование —витрачення; 

И. елемента— витрачення еле¬ 
менту. 

Изрубать, изрубить — посікі- 
ти, посікти, поруб ІТИ. 

,Из’едать, из’есть — з’їдати, 
з’їсти. 

*Из’ян — ґандж, -джу, віда, 
-ди. 
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*Из’ятие—вйняток, -тку, вйлу- 
чеапя. 

*Ил — мул (мулу). 
*Иллюминовать — барвувітн, 

бірвлтн. 
* Иллюминовна-(ялбшо#) бір- 

влення. 
Иллюстрировать — ілюстру- 

вітн. 

Именной—іменний; И. список— 
іменний список. 

*Имитация — імітіція, -ції, 
підріблепня. 

*Имитировать—імітувіти, під¬ 
роблювати. 

Имущество — майні, -ні; И. 
казенеое—державне майні. 

Имя — ім’я (імепп). 
*Инвентарь— інвентір, -рі. 
Индивидуальньїй—індивідуаль¬ 

ний, особистий; И. пакет—індиві¬ 
дуальний пакет; И. фехтованде— 
індивідуільне фехтувіпня. 

*Индуктирующий — індуктт- 
вальний. 

*Индунторньій — індукторний; 
И. телефон — індукторний теле- 
фін. 

*ИНДУКЦИ0ННЬІЙ —індукційний; 
И.катушка—індукційна шпулька. 

*Индунция — індукція, -ції. 
*Инерционньій — інерційний; И. 

иредохрапптель — інерційний ‘за¬ 
стережний; И. толо — інерцГбив 
тіло. 

*Инерция —інерція, -ції. 
*Инжентор—інжектор, -ра. 
♦Йнженер — інженер, -ра; И. вг- 

ониьій — військовий інженер; • И* 



Ияженерний 
Пскровой 

корпуспмй—корпусний інженер 
И; гарпизоииьій—залоговий інше 
пер. 

*Инженерньій — інженерній; И 
довольствие — інженерно поста 
чіпця; И оборудование — інже 

-ісадичшїкиє средстпа—1ПЖЄ- 
нерно-технічні зісоби; И-но-тех- 
пическоо дело — інженерно-тех¬ 
нічна справа; Инж.-техннческая 
часть — інженерно-технічна ча¬ 
стина. 

Инициатива — ініціатива, -ви. 
Иностранньїй—чужоземний; И. 

карта —- чужоземна міпа. 

— шспекцій- 
іпспокційний 



Искривлбнпе Итти 

*Искривление — скривлення, 
скривлювання. 

*Искусственньій—штучний; И. 
препятствие—штучна перепона; 
И. рассеивааие—штучний рОзсів. 

*Испарение — випаровування. 
*Испарять, -ся, испарить, -ся 

— випаровувати, -ся, випари¬ 
ти, -ся. 

Исподние брюки — сп/дні. 
Исполнениє — ВИКОПІПІІЯ. 
Исполнитель — виконівець, 

-вця. 

♦Исполнительньїй—ВНКОВііВЧИЙ; 
старінний; И команда—виконав¬ 
ча команда; И. комнтет — вико¬ 
навчий комітет. И. краспоаркеец 
—старіпний червоноарміець. 

*Исполнять, исполнить—вико¬ 
нувати, викопати; И. схеми на- 
изусть—виконувати схеми напім’- 
ять; И. схеми от руки—викону¬ 
вати схеми від руки. 

*Исполняющий — виконувач, 
що виконує; И. обязанностн — 
виконувач обов'язків. 

*Использование — використіп- 
ня. 

*Использовать — використову¬ 
вати, використати. 

*Исправленне — виправлення, 
виправляння. 
^Исправлять, исправить — ви¬ 
правляти, виправити, лагодити, 
ПОЛАГОДИТИ. НОС~,тт. 

*Исправность — спрівніс 

*Испуснание (света)—випро¬ 
мінювання. 

*Исльітание—прОба, -би; ви- 
прОбуваипя. 

Испьітанньїй —- випробуваний. 
*Испьітьшатель (прибор) — 

випробувач, -ча. 
*Испьітательнмй — внпрОбу- 

вальпий. 
*Исследование — дОслід, -ду; 

досліджування, досл/джепня. 
*Истинньій—спрівжіїій; И. го¬ 

ризонт— справжній пОзем. 
*Истопник — грубник, -кі 
♦Источник — джерело, -ла; И. 

тока — джерелО струму. 
*Истребитель—ншцйльник, -ка. 
4 Истребительньїй — нищйль- 

пий; И., ескадрилья — нищйльна 
ескадрйлля. 

*Истребление — нищення. 
Истребование — виправлення. 
Исход — кінець, -пця. 

*Исходньій — внхідпйй; И-іле 
даннме — вихідні' ДІІІІ; И. поло- 
жение — вихідне полОження; И. 
пункт—вихідний пункт. 

Исходящий — ВИХІДНИЙ; И. 
журнал — журнал вихідпйх па¬ 
перів. 

Исчерпьівать, исчерпать—ви¬ 
черпувати, вичерпати. 

Итти, прийти —(й)ітй, прий¬ 
ти; И. прямо к чому (стремить- 
ся) •— прямувати; Итти на ви- 
м—прямувітн на пОстріл. 
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Камнемет 

*К— до, па; „К боюи—,,До 
б<Ію44; „К бою готовься44 — „До 
бЛю готуйсь*1; „К ноге44— „До 
ногй“; „К обороне сомкнись44 — 
,,До оборони зімкнись44; „К ору- 
диям“— „До гармат41; „К оста- 
повке — отой4* — „До зупинки— 
стій4*; ,,К рубко раесчитайсь4.4— 
„До рубіиня перелічись44; „К 
торжествеипому маршу4* — „До 
урочистого руху44. 

*Кабель— кабель, -ля; К. реч- 
ной — кібель річковий. 

*Каблук— закаблук, -ка, під¬ 
бір, -ббра. 

*Кавалерийский — кншпй; К. 
дивизпя—кіина дивізія; К. кор¬ 
пус— кінний корпус; К. развед- 
ка—кіппа розвідка. 

^Кавалерист—кіипбтчик, -ка. 
*Навалерия — кінибта, -ти. 
*Надка — діжка, -ки. 
*Кадмий желтьій—жовтий кід- 

мій, -ію. 
*Надр—кадр, -ру; К. части — 

кадр частини. 
*Кадровьій — кадровий; К. 

часть—кадрова частіша. 
Казан — козік, -кі. 

^Казарма— касірпя, -ні. 
*Казарменньій—касіренний; К. 

нринадл жность—касареине при¬ 
ладдя; К. здаине — будинок ка- 
сарні. 

^Каземат — каземат, -ту. 
*Назенник — гузівпик, -ка. 

^Казенний — гузовгій, держів- 
ПИЙ;(в оружии)—тузовий; К. 
имущество—державне майно; К. 
ерез—гувовий зр/зок; К. часть— 
гузові частина. 

*Казначей — скарбийк, -кі. 
Кал — кал, -лу. 
Налендарь — календар, -ря. 

*Калибр — калібер, -бра. 
*Калибровать — калібрувати. 
*Налибромер—калібромір, -ру. 
*Калмй синеродистьій — ціяеік 

потасівий, ціанід кілію. 
*Калька— калька, -ки. 
*Каменистьій—каменистий, ка¬ 

менистий. 
*Каменяьій — кам’яний, муро¬ 

ваний; К. уголь — кім’яне ву¬ 
гілля. 

*Каменометньій фугас—каме- 
нсметеа фугіса 

*Яамень—кімінь,-мепя; Н. бу¬ 
лижний — бруковий кіміиь; К. 
надводний — надводний кіміпь; 
К. иодводний—підвбдпий кіміпь, 
клішень. 

*Камера— кхмера, -рн; К. га¬ 
зовая—гізова камера; К. дезии- 
фекцноішая—дсзипфекційиа кх¬ 
мера; К. одиночная—опрічна ка¬ 
мера; К. паровая—парові кіме- 
ра; К. пороховая—порохова ка¬ 
мера; К. пропускная—пропускні 
кімера; К. холостая — сліпі кі- 
мера. 

*Камнемет—каменемет, -та. 



Камуфлет Карательньїй 

♦Камуфлет — камуфлет, -та. 
♦Камуфлированньїй — камуф¬ 

льований. 
^Камуфляж — камуфляж, -асу. 
♦Камуфляжний — камуфляже- 

вий. 
♦Камиш (тростник) — очерет, 

-ту. 
*Канава — канАва, -ви; К. с 

валиком — канава із валкОи; К. 
осушительвая—висушнА канАва. 
♦Канавка— рівчачОк, -чкі; К. 

кольцевая—рівчачОк кільцевий. 
*Канал— канАл, -лу; К. пере¬ 

даточний—канал передітний; К. 
сквозной — капіл ніекрізнпй; К. 
ствола — капіл цівки; К. цен-. 
тральний — капіл осередковий. 
♦Канализация — каналізація, 

-ції. 
*Канат — кодОла, -ли, мотуз, 

^за; К. коновязпий—кодОла ко- 
еов’язеа. 
♦Канатний — подільний, мота¬ 

ний. 
♦Канифоль — кальофонія. 
♦Канонада— каноніда, -ди. 
^Канонерсиая лодка—канонер¬ 

ський човен. 
*Кант — кант, ,-та; К. шаро¬ 

вар— кант штанів (шаровір). 
Канцелярия — канцелярія, -ії; 

строевая К.—муштровА канцеля¬ 
рія; хозяйственная К. — канце¬ 
лярія господарчої частйаи. 

Канцелярский —■, канцеляр¬ 
ський; К.принадлежаости — кан¬ 
целярське приліддя. 

1 Наолин — каолін, -пу. 

♦Капельно-жидкий — краплн- 
сто-течний. 
♦Капельмейстер —капольмай- 

стер, -стра. 
♦Капитуляция — капітуляція, 

-ції. ’ 
♦Капюшон — кАптур, -ра. 
♦Капкан — капкін, -па. 
♦Капонир — капонір, -ра. 

& *Капор (для лошади) — 
кАпа, -пи. [-вця. 
♦Капот (авт.) — локривець, 
♦Капсюль — капсуля, -лі; К. 

восплімепитель — капсуля завОг- 
нювач; К. детонатор — капсуля 
детопітор; К. микрофошшй — 
мікрофонна капсуля; Н. патрона— 
капсуля набОю. 
♦Капсюльньїй — капсульний; К. 

втулка (втулочка) — капсульний 
утулок. 
♦Каптенармус —каптенармус; 

комірний, -НОГО; К. вещевой — 
речовий каптонАрмус, комірний; 
К. оружейеий — збройовий кап- 
тееАриус, комірний; к; продо¬ 
вольство пішй — харчовий капте- 
нАрмус, комірний. 
♦Карабин — карабін, -па. 
Карандаш — олівець, -вцц; К. 

химический — хеючний олівець; 
К. цвотной—кольоровий олівець. 
♦Карантин -— карантин, -ну. 
♦Карантинизация —карантйну- 

вання. 
♦Карантинний — карантинний; 

К. расположеняе — карантйине 
розташування. 

Карательньїй — карний. 
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Караул Картонка 

♦Караул — сторожа, -жі; К. 
внутренпий— внутрішня сторожа; 
К. гарпивовний — залогова сто¬ 
рожа; К. главннй — головна сто- 
рОжа; К. задний—зідпя сторОжа; 
„К. направо6* — „СторОжа правО- 
руч“; К. отдельнкй — окрема 
сторожа; К. передвий — передня 
сторожа; Н. полевой — польова 
сторожа; К. сборпьій — вбірпЛ 
сторожа; К-ла состав — склад 
сторОжі; К-лов поверка — пере¬ 
вірка сторож; К-лов развод — 
рОзвід сторОж; К-лов смеяа— 
зміна сторож; вступить в К. — ' 
ставати па сторожу. 
♦Караульний — сторожовий; К/ 

дозор — сторОжовий дозір; К. на¬ 
ряд— наряд у сторОжу; Н. на¬ 
чальник — начільпик сторОжі; 
„К. начальник на середину*1 — 
„Начільник сторОжі па середину**; 
„К-пне начальники па свои мс- 
ста“ — „Начільники сторож на 
свої йісця“; К-е патрони — на¬ 
бої для сторОжі; К-пое ПОМЄЩО- 
ние — приміщення сторііжі; К. 
пост — сторОжова стійка; К. при- 
надлежпость — майно сторОжі;' 
К. служба — сторОжова служба; 
К. часть — сторожова частина. 
♦Карболовая кислота — карбо¬ 

лова кпслота, -ти. 
♦Каре — каре. 
♦Каркас — снасть, -сти; Кар¬ 

кас „паучск*6—снасть „павучОк“; 
К. переплет — спасть-рама. 
♦Карман (в седле) — кешепя. 
♦Карниз — карувка. 

♦Карта —міпа,-пи; К. австрпй- 
ская — австрійська мапа; К. во¬ 
єнная—військОва міпа; К. военнот 
топографическая — військОво-то- 
пографічна міпа; К. германская 
— німецька мана; К. городская 
— міські мала; К. межевая—ме¬ 
жові міпа; К. иоднятая—позні- 
чена мапа; К. стратегическая— 
стратегічпа міна; К. полуверст- 
ка — міна, півверстівка; К. вер- 
стовка—мана верстівка; К. двух- 
верстка — міпа двоверст/вка; К. 
трехверстка — міпа триверстів- 

I ка; К. десятиверстка—мапа де- 
сятпверст/вка; К. двадцатинятц* 
верстка — мапа двацятшГяти- 
верстівка; К. сорокаверстка—міна 
сороковерстівка; К. стоверстка— 
мапа стоверстівка; исправле- 
ние К-т — виправлення мап; 
конирование К-т — копіювіння 
мап; пополнепие К-т—допОвноння 
мап; стик К-т — стик мап; уве- 
личение К-т — збільшення мап; 
черчепие К-т — рисувіння мап. 
♦Картечь — картеча, -чі. 
♦Картинний — картинний; К. 

площадь — картинна плОща. 
♦Картографический — мапогра- 

фічпий; К. отдел — капографк- 
ний відділ. 
♦Картон — тектура, -ри; К. 

азбестовий— азбестова тектура. 
♦Картонний —■ тектурннй; К. 

кружок — тектурпий кружОк; К. 
перегородка — тектурпа переділ¬ 
ка; К. пьш—тектурннй кліштух. 
♦Карточка — жіртка, -ки. 



Картуз Кшіжальшй 

♦Картуз — картуш, -ши. 
♦Карьер—кар’єр, -ру; (;желез- 
нодорожнььй)—кбппя. 

Касаться, носнуться — тор¬ 
катися, торкнутися, дотикатися, 
діткнутися. 

*Каска — шишак, -кі. 
Касса — кіса, -си. 
Кастрировать — внкладіти, 

валашйти. 
Каталог — каталог, -гу. 
♦Катать, иатить — качати, ко¬ 

тити. 
Категория — категорія, -рії. 

* *Катер — кйтерка, -ки. 
♦Каток, катки [пуле.чета)— 

КОЛІШНЯ, -НІ. 

♦Катушка — шпі-ля, -лі, шпуль¬ 
ка, -ки; К. ^ иидукционная — 

-ілдукці'йна шпулька; К.провода— 
іппуля дроту. 
♦Научуновьій — кавчукбвий; К. 

буфера—кавчукбві відпружники; 
Я. буфернії в пажимьг—кавчукбві 
відпруасникбві натискувані. 
♦Качание — хитання; гбйданпя. 
♦Качать, -ся — хитіги, -ся; 

гойдатися; (насосом) — смоку- 
віти. 
♦Качественньїй — якісний. 
♦Качество т- якість; К. прав- 

ствепнов — моральна якість; К. 
умственное — розумбва якість; 
К. физическое — Аізйчпа якість. 
♦Качка — хитавиця, -ці. 
♦Каюта— каюга, -ти. 
♦Квадрант— квадрант, -та. 
♦Квадратний — квадратбішй. 
♦Квадратура—квадратура, -ри. 

Квалификация —кваліфікіція, 
-ції. 

Квартал — квартал, -лу. 
♦Квартира — квартира, -ри; К. 

обнвательская — обивательська 
квартира; К. частная—привітна 
квартира. 

■Квартирмейстер — квартир- 
мійстср, -стра. 
♦Квартирное довольствие — 

постачання квартирне. 
♦Квартирное расположение — 

розташування у квартирах. 
♦Нвартиро-биван — квартйро- 

бівак. 
♦Квартирование — квартиру¬ 

вання, розташування. 
♦Квартировать — квартиру- 

віти. 
♦Квартирьер — квартир'єр, -ра. 
♦Квасцьі — галун, -ну. 
Кверху—(как) догори, (ку- 

да) угору. 
♦Квитанция— квитанція, -ції. 
*Кеньги — кйнді. 
♦Керне ниє керппшя. 
♦Кернер — кериб, -ні. 
♦Керосин — гас, -су. 
♦Кидание — кидання. 
♦Кидать, нинуть — кидати, ки¬ 

нути. 
♦Кидка сена — оберемок ста. 
♦Килоиетр — кілометер, -тра. 
♦Киль — кіль, -лю. 
♦Кильватерная колонна—кіль¬ 

ватерна колбпа. 
♦Кинжал — кинджал, -ла. 
♦Кинжальньїй — кинджальний; 

К. окоп—кшіджільвий шанець. 



Киноварь Книга 

Киноварь—динара, -ри; К. зе¬ 
леная — зелена цишібра. 
♦Нипрегель— кіпрегель, -ля. 
♦Кипятильник— окріпвйк, -ні. 
*Нипяток — окріп (окропу). 
* Кирка — дзьобік, -ка. 
♦Кирко-мотьіга — мотйко-дзьо- 

бак; К.-м. легкая—легкий мо¬ 
тико-дзьобік; К.-м. малая — ма- 
лйй мотйко-Д8ьобак. 
♦Кирпич— цегла, -ли. 
*Кирпичньій завод — цегйльая, 

-пі. 
♦Кислород— кйсепь, -сню. 
♦Кислота— кислота, -тй; К. 

азотная—азбтова кислоті; К.сер- 
пая — сірчана кислота; Н. соля¬ 
ная— соляна кислота. 
♦Кисїь — (худож.) пензель, 

-зля; (из мочала)—квач, -ча; 
(из щетипьі) — іцітяк, -ка; 
(руки)—китиця; (знамени)— 
китиця, -ці. 

*Нишна— (поз/сар.) руків, -ва. 
Кладбище — кладовище, -ща; 

К. православное т— правослівне 
кладовище; К. иноверческое — 
чужовірне кладовище. ^ 
♦Кладовая — комара, -ри; К. 

записка — кісова зіписка. 
*Нладчин — кладільник, -ка 
♦Клапан — хлипак, -ка; К. вса- 

снвающий — всисний хлипак; Н. 
нагнетательвнй—нагнітнйй хли¬ 
пак; К. раБГоворньїй—розмбвний 
хлипак. 

Класе — кліса, -си. 
Классовьій—класовий; К. враг 

—-клйсовий вброг. 

.♦Классификация —класифікі- 
ція, -ції. 
♦Клевок— клювбк, -вкі. 
Клеенна — церата, -ти. 

♦Клей — клей, -ю; К. маляр¬ 
ний— клей малярський; .К. мез- 
дровнй—клей міздровий; К. сто¬ 
лярний — карук, -ку. 
♦Клеймение — таврування. 
♦Клеймо — тавро, -ра. 
♦Клейстер — кляйстер, -тру. 
♦Клепка— нютувіішя;(<? бочке) 

— клепка.* 
♦Клетка — клітка, -ки. 
Клетчатна — целюльбза, -зп.. 

. *Клещи — кліщі, -щів. 
♦Клин — клин, -ну; К. стопор¬ 

ний — стбпорний клин. 
♦Клинить — заклинювати. 
* Клин ок (шашкп)—залізко,-ка. 
Юіичка— прізвисько, -ка; по 

кличке — на прізвисько. 
Клуб — клуб, -ба. 

♦Ключ (водян.)—джерелб, -лі; 
(гаечньій)—ключ, -чі; К.гаеч- 
вий — ключ мутровйй; К. про* 
стой—звичайний ключ; К. развод- 
пой — розвідний ключ; К. раз- 
движной (фрапцузекий) — роз¬ 
сувний ключ; К. регулятора — 
ключ регуля'тора; К. рожковнй — 
ріжкітий ключ; К. стратегиче- 
ский — стратегічний ключ. 
♦Книга — книжка, -ки; книга, 

-ги; К. арестованпих — книга 
заарештованих; К. дежурних — 
книга вартових; К. для медицип- 
ского осмотра — книга для ме¬ 
дичного Огляду; К. длячтепия— 



Книжка 

тшйжкадля читання; К. жалоб — 
книга на скарги; К. заболсвших—- 
книга хворих; К. разаосная— 
розносні книжка; К. шнуровая — 
шнурОвапа книга. 

*Книжка — киїіжка, -ки; крас- 
ноармейская К. — червоиоарзпй- 
ська книжка; К. половая — по¬ 
льова кпйжка. 
♦Книжная передвижка — пере¬ 

сувна бібліотека, -кн. 
» Книзу — доннву, вниз. 
♦Ннопка —ґудзик, -ка; К. ви- 

вьівиая— викличний ґудзик. 

♦Кнопочний номмутатор— ґу¬ 
дзиковий комутатор. 

Кнут—батіг, -тогі. 
Ко—до; „Ко мне “—„Домене" 

♦Кобур — кобура, -ри. 
*Ковать —(о логиади) підко¬ 

вувати; (железо) — кувати. 
*Ковер, (коврик) маснировоч- 

иьій — кйлим маскувальний. 
*Ковна—кувіїшя; (лоиіади) — 

підковування. 
♦Ковочная ведомость — відо¬ 

мість підковування. 
*Ковш — ківш, ковша. 
*Когти (длялазания)—кігті, 

-тів. 
♦Код —код, -ду. 
*Кожа — (сьірая)' шкіра, -ри; 

(вьіделанпая)—рем/нь, -меню; 
К. ^ подошвонная — підошОвний 
ремінь. 
♦Кожаний — шкіряний, ремі'и- 

ний;, К. башмак — черевик шкі- 
ряиий; К. нетля—ремінна петля; 
К. подушка — шкіряні подушка. 

Количественннй 

♦Кожух—кожух, -ха. 
♦Козел (гимнаст.) — ко¬ 

билка, -ки. [ний (стоян). 
♦Козловьій (устой) — кобйлич- 
♦Козлостав — кобйличник, -ка. 
♦Козли — (инж.) кобилиця; 

(винтовок)—кізла; {для рас- 
пилки дров) — кОзли, -зел. 
♦Коззгреи — даінОк, -шкі. 
♦Койка — ліжко, -ка. 
♦Кокор—кОкер, -ра. 
♦Кол — кіл (колі), кілОк; К. 

анкерний — анкерний кілОк; К. 
коновяшьій — копов’язций кілОк; 
К. ценноЙ — кілОк ланцюга. 

• Колебание — коливання; (ма¬ 
ятника)— гойдіппя; (отой- 
ки)—хитіння; (о человеке) — 
вагання. 
♦Колебательное движение — 

коливальний рух. 
♦Колено—коліно,-на; К. вса- 

сьівиющее — всиспе кол/но. 
♦Колено (поворот окопа) — 

коліно, -на. 

♦Коленчатий —колінчастий; К. 
виступ — кол/нчастий виступ; 
К. пророзь — колінчастий прОріз; 
К. рьічіг— колінчастий важіль. 
♦Колесимо — колісце, -ця'. 
♦Колесница— колісниця, -ці. 
♦Колесний—колісний; К. втул¬ 

ка—колісний утулок; К. лафет— 
колісний лафет; К. ход — коліс- 
нйй хід. 
♦Колесо-у кОлесо, -са. 
♦Колея — кОлія, -дії. 
♦Колини — колька, -ки. 
♦Количественний—кількісний. 
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Количсство Кольцо 

♦Количество—кількість, -кости. 
Коллектив—колектив, -ву. 
Ноллентивно — колективно. 
♦Коллиматор—колімітор, -ра. 
♦Коллодийньїй пироксилин — 

колодійний піроксилін, -ну. 
♦Коловорот — коліворіт, -рота. 
♦Колодезь, колодец — коло¬ 

дязь, -зя, криниця, -ці; К. водо- 
сборпьій—водозбірна; К. 11ИШШЙ 

— підкіпний кодідязь; К. Норто- 
повский — Нортінівськіїй коло¬ 
дязь; К. открктнй — відкритий 
колідязь; К. сборний-8бірвйй 
коліі.язь; К. трубчатий — тру- 
бовйй колідязь. 
♦Колодка—колідка,-ки, (обув.) 

копил, -ла; К. вибраснвателя— 
колодка викидача; К. прицель- 
ная—колідка мірникбва. 
♦Колокол—дзвін (дзвіну), дзві- 

нік, -вкі. 
♦Коломазь — колімазь, -ви. 
♦Колонна —колінка; К. брон¬ 

зовая — спнжова колінка. 
♦Колонна — коліна, -би; К. по 

одному — колона одинцем; К. по 
два — колона двіїіками; К. по 
три — коліна трійками; К. по 
четире — коліна чві'рками; К. по 
тесть — коліна шістками; К. 
Б8водиая — чотові коліна; К. ио- 
ходная— похідна коліна; К. ре¬ 
зервная—ревервова коліна; К. 
ротная — сотенна коліна. 

Колотушка —довбешка. 
♦Колпак — ковпік, -кі; К. воз- 

душпьій — повітряний ковпік; К. 
иоварской — кухарський ковпік; 

К. ручки — ковпік ручки; К. <5 
подножкой на ось — ковпік із 
студійкою на вісь. 
♦Колпачек—ковпачік, -чкі; К. 

латуппнй — мосяжний ковпачок. 
♦Кольїшен — кілічок, -чка. 
♦Кольцевой — кільцевий; К. бо- 

роздка—кільцевий рівчачік; К. 
виєм — кільцева вййма; К. ви¬ 
ступ— кільцевий виступ; К. же- 
лоб — кільцевий жілоб; К. ка-* 
панка — кільцевий рівчачік; К. 
паз — кільцева гіра; К. позиция 
— кільцева позиція; К. поясок 
— кільцевий поясік; Н. прово¬ 
лока — кільцевий дріт; К. тру¬ 
бочний состав—кільцева гапіль- 
ннкова 8лука; К. упор—кільцева 
упіра. 
-♦Кольцеобразньїй — кільцюві- 
тий. 
♦Кольцо — кільце, -льця; К. 

бумазейное — барханове кільце; 
К. веревпчное—мотузяне кільце; 
К. для шариков — кільце для 
кульок; К. желобчатое — жолоб- 
чісте кільце; К. 8ажпмное— за¬ 
тискне кільце; К. вакрепляюіцее— 
закріпне кільце; К. латупное — 
мосяжне кільце; К. ложевое—ло¬ 
жове кільце; К. обтюрирующее— 
обтурац/йне кільце; К. перед¬ 
нєє— переднє кільце; К. пере- 
кривающее — перекриває кільце; 
К. предохранителя — кільце за¬ 
побіжника; К. прицельное — кіль¬ 
це мірників©; К. разводное — 
розвідне кільце; К. разревпое — 
розрізні кільце; К. раз’ємнеє-— 



Кольчуга Комендан т 

роз’ємно кільці; К. регулирую- 
щее — регуляційне кільце; К. 
СКрЄПЛЯЮЩЄО[- скріпне кільце; 
К. соеднннтольное—влучне кіль¬ 
це; К. стяжное — стяжне кільце; 
Н.тесемочное —стрічкове кільце; 
Н. установочное—установно кіль¬ 
це; К. цапфенное — цапфене кіль¬ 
це; полукольцо — півкільце. 

*Кольчуга—кільчастий панцер. 
^Кольчужний способ плетення 

— кільчасте плетіння. 
Колючий — колючий; К. # про¬ 

волока — колючий- дріт. 
*Колющее оружие — колОльна 

збріія. 
’Ком — грудка, -ки, груда, -ди; 

Н. веалн — грудка 8емлі. 
^Команда — коміеда, -ди; К. 

асполнительная — виконівча ко- 
мінда; К. музнкантская—музйць- 
ка комінда; К. пожарная — по¬ 
жежна команда; К. сборная — 
збірна комінда; К. слухач ей — 
комінда підслухувачів;'К. штаб¬ 
ная — команда штабова. 

^Командир — командир, -ра, 
старшина, -ей; К. арт. дивизиона 
—командир гарнішого дивізійну; 
К. батальона — командир баталь¬ 
йону; К. батарей — командир ба- 
терії; К. взвода—конапдйр чотй; 
Командир дивпзии — комапдйр 
дивізії; К. звена — командир 
ланки; К. корпуса — командир 
кОрпусу; К. обоза — комапдйр 
вілки; К. отделония — командир 
рОю; , К. отдельаой части — ко¬ 
мандир окремої частйпи; К. пар- 

| ка—командир пірку; К. полка— 
командир # пОлку; К. роти — ко¬ 
мандир сотні; К. зскадрона—ко¬ 
мандир кінпої сОтні; К. єдино¬ 
начальник — командир єдинона¬ 
чальник; К. Раб.-Кр. Красной 
армии — старшині Роб.-Сел. 
ЧерзОної армії. 

*Командировать —відряджати. 
^Командировка—відрядження, 
командний — коміндний; К. 

пункт—коміндний пункт; К. 
состав—командний склад; К. со¬ 
став младший, средний, старший, 
висший — Коміндний склад мо- 
лОдший, середній, стіршнй, ВИ¬ 
ЩИЙ; К. фехтование — фехту¬ 
вання командами. 

*Ком ан д ование—комінду вання; 
К. висот — командування висОт; 
К. точок — командування точок; 
К. части—командування частини. 

*Командовать — коміндувати. 
*Командукиций — що командує; 

К. войсками — коміндувач вій¬ 
ськом. 

*Комбинированний — комбіно¬ 
ваний; К. вечер — комбінована 
вечірка; К. гусонично-колеспнй 
ход,— комбінований плазуново- 
колісний хід; К. огонь — комбі¬ 
нований ВОгОнЬ; К. порядок- 
комбінОваний порядок. 

*Комбинировать —комбінувіти. 
*Комель (комли) — окоренок, 

-нка. 
* Комендант — комоодінт, -та; 

К. города — комендант міста; К. 
лагеря — комендінт табору. 



Комендантскпй Коепческий 

♦Комендантский — комендінт- 
оький; К. управление — комен¬ 
дантська управа. 
♦Комиссар — комісар, -ра; во¬ 

єнний К. — військовий комісар; 
К. ДЕВНЗИИ — комісар дивізії; 
К. корпуса — комісір кОрпусу; 
народний К. по воеипим и мор¬ 
еним делам — народній комісар 
військОвих та мОрськпх справ; 
К. отдельной бригади — комісір 
окремої бригіди; К. полка —ко¬ 
місір пОлку; К. части — комісар 
частини. 

Комиссариат воєнний — вій¬ 
ськовий комісаріат, -ту. 

Комиссарский состав — ко- 
місірський склад. 

Комиссия — комісія, -сії* 
Комитет — комітет, -ту; К. 

партпи — комітет партії; К. су- 
дей — комітет суддів. 
♦Комкать, сномнать — м’яти, 

зім’яти. 
Коммунизм—комунізм, -му. 

♦Номмуникационная линия — 
комунікаційна лінія. 

Коммунист— комуніст, -та. 
♦Коммутатор—комутітор, -ра; 

Н. кнопочннй — ґудзиковий ко¬ 
мутітор; К. ппрамндальннй — 
нірамідадьвий комутатор; К. рн* 
чажвий-^-важільний комутітор; 
Н. центральний — центральний 
комутатор; штепсельний — 
притичкОвий комутатор. 

Комната — кімната, -ти. 
Компактний — компактний. 

*Компас — компас, -са. 

♦Комплект —комплект, -ту; Ні. 
боевой — буйний комплект. 
♦Комплектование—комплекту- 

віння. 
♦Компрессор— компресор, -ра. 
Комсостав—комсклад, -ду. 
Ком’ячейка—комосередок, -дку. 
Конвокционньїе токи — кон¬ 

векційні струми. 
Конвекция — конвекція. 

♦Конвоировать — копвоювіти. 
♦Конвой — коявОй, -в&о. 
♦Конвойний—конвойний; К. на¬ 

ряд — конвойний наряд; К. само- 
лет — конві'йний літак. 
♦Конденсатор — конденсітор, 

-ра; К. линейаий — конденсітор 
лінійний. 
♦Кондиция — кондйція, -ції. 
♦Кондуктор — кондукторі -РЗі. 
♦Кондунторсний — кондуктор¬ 

ський; К. бригада — кондуктор¬ 
ська бригіда. 
♦Конек (стропил) — гребінь, 

-бевя. 
♦Конец— кінець, -нця'; К. 'за- 

винтовашшй — заґвинтОваиий кі¬ 
нець; конец (веревка)—мотузка. 
♦Конечний, концевой— кінце¬ 

вий; К. скорость кіицева швид¬ 
кість. 
♦Конечний телефонний аппа- 

рат — кінцевий телефонний апа- 
ріт. 
♦Конический — конічний; К, 

гайка — конічна мутра; К. дви- 
жепие пули — конічиий рух ку-* 
лі; К. скат — конічний покіт; К. 
шестерня —конічна шестерня; 



Конница 
Копировальная 

♦Конница— кіппОта, -ти. 
♦Конно-артил/іерийсиий диви- 

зион — кінно-гармітний дивізіон, 
♦Конно-лроженторньїй—кінно- 

прожОкторпий. 
' Конньїй — кінний; К. армия— 

кінна ірмія; К. артиллерия — 
кінна артилерія; К. тяга — кін¬ 
но тяглО. 

"Коновод— коновід, -вода. 
♦Коновязь— конОв’язь, -зя. 
♦Коновязний нол— коиОв’лз- 

и ий кілОк. 
'Конопатить — конопатити. 
♦Конский—кі нськнй; К. ремонт— 

кінський ремОнт; К. состав — 
кіпский склад. 

^Нонструкция — конструкція, 
-ції. 

*Консультационное бюро — 
консультаційно бюрО. 
♦Контант — дОтик, -ку; дотич¬ 

на, -КИ; К. 8ЄД1ІІОЙ — земний Д^5- 

контр-улір, -ру# 
- (в орудии) 

контр-зскарп — коптр-ескарп. 
♦Контраст—контраст, -т 
♦Контрольний— контріЬ 

К. окно — контрольне ВІКИ ; « 
пл енний — контрольний не 
ний; К. столб — контрольний 
стовп; К. точки — контрольні 
точки;- К. черточка —контрОль- 
па риска. 
♦Контрьі— кОцтри, -рів. 
♦Контузить — контузити. 
♦Контузия—контузія, -зії. 
♦Контур — Обрис, -су. 
"Контурний — обрисОвий; К. 

знак—обрисОвий 8нак. 
♦Конус — кОнус, -су. 
Конфликт — конфлікт, -ту. 
♦Концевое окно—кінцеве вікно. 
♦Концентрація—концентрація, 

-ЦІЇ. 

♦Концентрический — концен¬ 
тричний. 

Кончать, кончить — кінчити, 
скінчити. 

*Конь —кінь (коня); К. боевой 
— муштрОвнй кінь; К. С руч¬ 
ками — кінь■ із ручками 
♦Конюх — стайняр, -р£; 
♦Конюшня — стайья, -ні. 
♦Коорд нировать —координу¬ 

вати. 
♦Копать, -ся — коліти, -ся*, ри¬ 

ти, -ся. 
♦Копер— напір, -ра. 
♦Копировальная бумага — ко- 



Конировать Кость 

♦Колировать — копіювати. 
♦Копия — кОпІЯ, -пії. 
♦Копьіто— копйт(О), -та. 
♦Копье — рітище, -ща. 
♦Кора —корі, -рй. 
♦Корабельний — корабельний; 

К. узол — морський вузол. 
♦Корабль линейньїй — ліній¬ 

ний корабель, -бля. 
♦Корда— лйива, -ви. 
♦Кордон — кордон, -ну. 
♦Коренной — основнйй, ґрун¬ 

товний; (логиадь) — голОбель- 
ний, дишельний; К. унос — ди¬ 
шельна пара коней. 

*Корень (є арт. запряжне) 
— дишельна пара. 
♦Корзина, н-ка — кОшик, -ка; 

К.-на панорами—гпіздО панорами. 
♦Коричневий — бруяітішй. 
Корм подножньїй —піша, -ші. 

♦Корма — кормі, -м/в. 
♦Кормовой—харчовий; К. день- 

ги — харчові гроші. 
♦Корневой — КОренеВИЙ; К. 

часть — коренева частина; К. 
шайба — коренева шійба. 
♦Короб — короб, -ба. 
♦Коробка — корОбка, -ки; К. 

восп ламеннтельиая— запальні ко • 
рОбка; К. димовая — димниця; 

К. жестяиая — бдяшіиа корОбка, 
бляшанка; К. магазинная — ма¬ 
газинова коробка; Н. патронная— 
надійна корОбка; К. придала — 
корОбка мірникОва; К. ружейная 
—рушнична корОбка; К. стволь¬ 
ная —• цівкові корОбка; К. удар- 
ной трубки — коробка удірного 

запальника; К. шестерни — ко¬ 
рОбка шестерні. 
♦Коробчатьій — коробчастий; И. 

связь — корОбчастий пОв’яз. 
♦Коромисло— корОмисло, -ла. 
♦Короткий — корОткий. 
♦Корпус — кОрпус, -са; К. гра¬ 

нати—кОрпус гранати; К. жс- 
лезпий — корпус залізний; К. ка- 
валлорийскпй—- кінний кОрпус; 
К. мини —корпус міни; К. стрел- 
ковнй — стрілецький кОрпус; К. 
{тело) —корпус, -са; К. труб¬ 
ки—кОрпус дистанційного за¬ 
пальника 
♦Корректирование— коректу¬ 

вання. 
♦Корректировать — коректу¬ 

вати; К. стрельбу — коректува¬ 
ти стріляння. 
♦Корректура — коректура, -рц. 
Корреспондент — кореспон¬ 

дент, -та. 
♦Корридор— коридОр, -ру. 
Корточни — пОчіпки; па К. са¬ 

диться— сідіти на пОчіпках. 
♦Корчевание —корчувіння. 
♦Корьіто — корито, -та; К. во- 

доиойеов — напувальпе корито. 
♦Косогор— косогір, -гОру. 
♦Косой— скісний; К. нророзь— 

скісній ирОріз. 
♦Косоприцельний огонь — на¬ 

вскісний вогОнь. 
♦Костер — багіття. 
♦Костьіль — милиця, -ці; К. 

рельсовий — бретналь, -ля. 
♦Кость жженная—пілона кіст- 



V '■ 
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Косяк Кровать 

♦Косяк — (є колесе) ДЗВОНЯК, 
-їа; (окопний) — лутка, -ки. 

*Нотел —кавін, -ні; состоять 
па К.—: користуватися 8 вірева. 
♦Котелон — канапік, -яка. 
♦Котловина — улогівпна, -ни. 
♦Коуш — оківка, -ки. 

*Кочна — грудка, -іш, груда, 
-ди. 
♦Кочноватьій — грудкуватий. 
♦ К о ш е л ь— (для сен а) сітка,-ки. 
♦Кошка — кітвиця, -ці, кішка, 

-ки. 
♦Крага— кріга, -ги. 
♦Край {копец)— край (крію), 

кінець, -нця. 
♦Крайний— крайній, граничний; 

заднєє К. положснне — заднє 
граничне положення. 
♦Кран — кран, -ну. 
♦Крановий — крановий. 
♦Красить— фарбувати, бір- 

ввти. 
♦Краска — фірба, -би, бірва, 

-ви; К. грунтовая—ґрунтові фар¬ 
ба. 
♦Краскомет — фарбомет, -та. 
♦Красная Армия— Червіна 

Армія. 
Красноармеец— червоноармі- 

€ЦЬ, -ЦЯ; К ПОЧЄТВНЙ — ПОЧЄС- 

ний червоноармісць. 
Красноармейский — червоно- 

армійський; К. книжка—червоно- 
армійська книжка. 
♦Красний — червіний. 
Красний(Ленинский) уголон— 

Червіний (Ленінський) куток. 
♦Кратний, -ко— корймй, -ко; 

К-, опись лошадям— короткий 
реєстр кіеей. 
♦Кратновременний — коротко¬ 

часний; К. отпуск — короткоч іє¬ 
на відпустка. 
♦Крахмал —крохмаль, -лю. 
♦Крейсер — крейсер, -ра. 
♦Крейсировать — крейсувіти. 
♦Кремальер — креаГільера, -ри. 
♦Крен — нАхил, -лу, крен,-ну. 
♦Кренить — нахиляти, хплйти. 
Крепительний болт — закріп¬ 

ний прогіпич. 
♦Крепостной — фортічний; К. 

артиллерия — фортечна артиле¬ 
рія; К. мпппая часть — фортеч¬ 
на мінна частина; К. постройка — 
фортечна будівля; К. форт — 
фортечний форт. 
♦Крепость—фортеця, -ЦІ; МІЦЬ, 

моци; К. склад — фортеця склад, 
-ду- 
♦Кресло — крісло, -ла. 
Крест, нрестик — хрест, -та. 
♦Крестовидная вязка — пів- 

хресне в’язання. 
♦Крестовина— перехрестя, -тя. 
♦Кривая (лгтия) — криві; К. 

висот ^прннелов — криві висіт 
мірників; К. давлення гавив — 
криві тиску газів; К. колебания 
ствола — криві хптіпня цівки. 
♦Кривизна — кривина, -нй. 
♦Криволинейний — криволіній¬ 

ний. 
♦Кристалличесний — криста¬ 

лічний. 
Критика — крйтпка, -ки. 
Кровать — ліжко, -ка. 

✓ 
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Кроки Кришка 

♦Кроки — крокГ. 
♦Нрокировка местности —кро- 

нупіния МІСЦЄВОСТП. 
♦Кронверк — кронверк, -ка. 
♦Кронциркуль — кроицйркель. 
♦Кронштейн — кремпіль, -псля; 
К. оттяжка — відтяжний крем- 
піль; К. прицсла — кремпіль мір¬ 
ників ий; К. трубки ударника — 
кремпіль трубки удірника. 
♦Круг—коло, -ла; К. спаса- 

телмшй — рятункове кОло. 
♦Круглогубцьі — круглогубці, 

-ців. 
♦Круглий — круглий; К. отвер- 

стне — круглий Отвір, кругла 
дірка. 
♦Круговой — круговий, коло¬ 

вий; К. визированне — кругово 
вОрсішя; К. желобок — коловий 
жолобОк; К. закатка — к «ловйй 

обтиск; К. защита — кругова за- 
елОна; К. захват — коловий за¬ 
чіп; К. обзор — круговий Огляд; 
К. отбпв — колово відбивання; 
К. отвод — колове відведення; 
К. охрішенйе—колова охорона; 
К. паз — колові ґйра; К. размах— 
коловий рОзмах; К. толчок— ко¬ 
ловий поштовх. 
♦Кругозор— круговид, -ду. 
♦„Кругом44 — „обернись44. 
♦Кругообразний — колуватпй; 

К. вращвние — кружальний рух. 
♦Крушить — кружля'тп, вертіти. 
♦Кружний путь, кружньїм пу¬ 

том— кружна дорОга, кружною 
дорогою. 
♦Кружон — кружок, -жка, гур¬ 

ток, -тка; К. картонний — текту/ 
ровий кружОк; К. клубний ./? 
клубний гуртОк; К. свшщовьій— 
олив’яний кружок; К. суконний— 
сукОнний кружОк. 

Круп (лошади) — зад, -ду. 
Крупа — крупи, -пі'в. 

♦Крупний — великий; К. мас¬ 
штаб— велико мірило; К. муш¬ 
ка — велика мушка. 
♦Нрутизна, ирутость— кру¬ 

тість, -тости, круча, -чі; К. на- 
резов — крутість наршв; К. пе¬ 
редняя — перідші крутість; К. 
постояниая — постійна крутість; 
К. нрогроссивная—ростуц^ кру¬ 
тість; К рва — крутість рОву; К. 
тнльпая—задпя крутість. 
♦Крутой, нруто — крутий, кру¬ 

то, стрімкий; К. откос — круті 
спохОвипа; К. берег —стрімкий 
беріг; К. траоктория — стрімка 
траєкторія. 
♦Круча — круча, -чі. 
♦Крушение — розбиття, ката¬ 

строфа, -фи. 
♦Крило, -ья—крилО, -лі, {ми.) 

крйла; К. большое — велике 
крилО; К. железное — залізне 
крило. 
♦Крьільїшки — крильця. 
♦Критий—критий; К. вагон— 

критий вагон. 
♦Криша — дах, -ху. 
♦Крьішеобразний — дахуватий. 
♦Крьішка — пОкришка, -ки; К. 

боковая—.бокові пОкришка; К. 
короба — пОкришка кОроба; К. 
магазшшой коробки— пОкришка 



Крюк 

магазинової корОбки; К. откид- 
пал — відкидна покришка. 

*Крюк — гак, -к&; К. валько¬ 
вий— Орчиковий гак; К. пано¬ 
рами— гак папорйми; К. удос- 
иий—гак штельваги; К. швор- 
невой — шворіневий гак: 
♦Крючок — гачОк,-чк£; К. валь¬ 

ковий— Орчиковий гачок; К. 
спусковий — кОщок, -ка. 
♦Ксилол — ксилОл, -лу. 
♦Кряж — кряж, -жа; горпий К. 

—гірсько пісно. 
♦Кубатура — кубатура, -рн. 
♦Кувьіркание пулй — перевер- 

тінпя кулі. 
♦Кузйец— ковіль, -ля; К. стро- 

евой — муштрОвий коваль. 
♦Кузнечньїй — ковільський; К. 

пнструмент — ковельський стру- 
мейт. 
♦Кузница— кузия. 
♦Кузов—ящик, -ка. 
♦Кулан — кулік, -ка; К. зажіш- 

ний—затискові# кулак; К. упор¬ 
ний—упірнйй кулак. 
♦Кулачок — кулачОк, -чкі; К. с 

проволочной пружиибй — кула¬ 
чОк із дротяиОю пруясйпою. 

Лагерь 

♦Кулисм —куліси; (театр.) 
— лаштунки. 
♦Культсмьічна— культ'сдпіпяя. 
Купанье — кушіпля. 
♦Купол'— баня, -ні. 
♦Курган — могила, -ли. 
Курить — курити, палити. 
♦Курок — курОк, -рка; К. бол- 

тается — курОк хитіеться; К. 
взведояне — зведення куркі; К. 
ПО ВЗВОДИТСЯ-курОк ПО ЗВО¬ 
ДИТЬСЯ; К. с пуговкой — курОк 
із головкою; „Курок1* —„КурОк“. 
♦Курс полота — піпрям льОту. 
♦Курсант — юшік, -кі, курсіпт, 

-та. 
Куст — кущ, -щі. 

♦Кустарний — чагарник, -ку. 
♦Кухня — куіня, -ні; К. поход- 

ная — похідна кухня. 
Куча — к^па, -пи. 
♦Кучность — густість, -тости; 

К. боя — густість бОю; К. попа¬ 
дання— густість влучіппя; К. 
стрельбн—густість стріляння. 

Кушанье — страва, -ви. 
♦Кюзет — канава, -ви, кювета, 

-ти. 
♦Кюрвиметр—курвіметер, -тра. 

/І 

♦/Іаборатория лаборатОрія,-ріі, І положенио—тібор, таборОве роз- 
♦Лава —лава, -ви. ташувіпня; Л. сбор — таборОві 
Лавна (сеола) лавка, -кп; 8б0ри; Л. служба — таборОва 

л. берововая-—лівка березова. служба; Л. участок части—та- 
’Лагерньїй — таборОвий; Л. па- бирОва дільниця частини, 

латка-таборовий намет; Л. рас- *Лагерь —тібор, -ру; Л. по- 
*Ч. 
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движной — рухімийтібор; Л. ста- 
ционарпнй — стаціонірмий тібор. 

Ладонь — долоня, -ні. 
♦Ладьіга, ладьіжка — щиколо¬ 

ток, -тка. 
Лазание — лазіння. 
♦Лазарет - шпиталь; Л. вете¬ 

ринари ий — ветерииіриий шпи¬ 
таль; Л. зтапний— етіппий шпи¬ 
таль. 

*Лазаретньій— шпитальний; Л. 
линейка — шпитальні ліпійка. 
♦Лазурь берлинская — блакйт, 

-ту берлінський. 
♦Лазутчик — пластун,, -па. 
♦Лакировать — лакувати. 
♦Лакмус лакмус, -су. 
♦Лампа — лампа, -пи; Л. вися¬ 

чая— віісніі ляЧиа; Л. паяльная 
— лютувальна ллмпа; Л. свето- 
сигнальная —- гаслоиі ллмпа; Л. 
столовая — сто іва лнмпа. 
♦Ламповній — ламповий; Л. ра- 

диостанция — лампова радіоста- 
ЦІЯ; Л. стекло — лампове скло. 
♦Ламповщик — ляшіар, -ря. 
♦Лапа — ліна, -іш; шворневая 

Л.—лапа шворі ева. 
♦Лапка — ланка, -ки; Л.^предо- 

хранителя —лапка запобіжника. 
♦Лапчатьій — лапастий. 
♦Лату .ньій—мосяжний;Л. тиль¬ 

на— мос.Іжна гільза; Л. колпа-^ 
чек—мосяжний ковпачок; Л. 
кольцо — мосяжне кільце; Л.кру¬ 
жок— мосяжний кружік. 
♦Латунь — мосяж, -жу. 
♦Лафет — лафет, -та. 
♦Лафетньїй — лафетовий. 

♦Лебедка — катеринка, -ки. 
♦Левьій—лівий; Л концевая 

часть— ліва кіпцеві частина; Л. 
фланг — лівий фланк; „Левее 
0-О0‘‘ — „Лівіш 0-00“; влево— 
вліво; палево — ліворуч. 
♦Легенда — пояснення. 
♦Легкий — легкий; Л. атлетика 

— легкі атлетика; Л . блиндаж— 
легкий бліидіж; Л. кирко-моти- 
га — легкий мотйко-Д8ьобіік; Л. 
пулемет— легкий кулемет; Л. 
телефонний провод — легкий те¬ 
лефонний привід; Л. топор — лег¬ 
кі сокира. 
♦Легковой автомобиль — наса- 
жирпий автомобіль. 
♦Легковоспламеняющийся — 

займистий; Л. веществог—зай¬ 
миста речовині. 
♦/'егкоплавкий —легкотіпиий. 
♦Легкопуле^етное отделение 

— легкокулеметний рій. 
♦Легкость— легкість, -КОСТП; 

Л. на ходу — ходові легкість. 
♦Лед — лід, льіду; (плавун.) 

крига, -гп. 
♦Ледорез— накрйжнпк, -ка. 
♦Ледоход — кр гоплів, -ву. 
♦Леша — навлежачки. 
Лежаниз — лежіння. 

♦Лежень — лежень, лежня. 
♦Лезвие — лйзо, -за. 
♦Лекало — мідло^ -ла. 

/Іенарский — лікарський; Л. 
помощник — лікарський поміч¬ 
ник. г 

Ленарство—лиси. 

Лєнивьій — лінивий. 

**У&*ЯІ* іти ЯК* ' ЧСт- ' «4— 



Леннпскпй Липня 

Ленинский уголои(нрасньій)- 
Лепінський кутік (чериійшй). 

*Ленпалатка — лепнамет, -ту. 
*Лсита — стрічка; Л. изолиро 

ио'шая — ізоляційна стрічка; по 
роховая Л. — порохова стріч 
ка; нулеметпая Л. — кулеметні 
стрічка. 

*Лентопротяжнмй механизм — 
механізм стрічкотнжний. 

*Ленточка— стрічечка, -ки. 
*Ленточньій — стрічковий; Л 

порох — стрічковий порох. 
Ленуголон — ленкутік, -тка. 

*Ленчик— орчак, -кі. 
*Лепешка пороховая — поро¬ 

ховий кіржик, -жпка. 
*ЛЄС — ЛІС, -су; Л. вирублен- 

ний — вйруб, -бу; вруб, -бу; Л. 
горольїй — згар, 8гари; Л. ли¬ 
стяний—листяний ліс; Д хвой- 
ПЬІЙ — глидевий ліс. 

*Лесистьій — ЛІСИСТИЙ; Л. иест- 
пость — лісиста місцевість. 

*Лесник— лісник, -КІ; дом Л.— 

летучий Роз’їзд; Л. сапа — ле 
туча сапа. 

*Летучка — летучка, -кя. 
*Летчик— літун, -пі; Л. па 

блюдатель •— літуп-сті'жач. 
*Лечебньій — лікарський; Л 

заведеиие — лікірня; Л. пупкт— 
лікарський пункт. 

Лечение — лікування. 
Линвидация— ліквідація, -ції, 
Ликвидировать - ліквідувати, 

*Лимб — лімб, -бу. 
*Линейча — лінійка, -ки; Л. бо¬ 

ковая (в лагере)—бокові лі¬ 
нійка; \ задняя (в лагере) — 
відня лінійка; Л. колепчатая — 
колінкувіта лінійка; Л. лазарет¬ 
ная — шпитальна лінійка; Л. мас¬ 
штабная — мірильна лінійка; Л. 
передняя (в лагере) — передня 



Лишіть Лобовой 

водосоедшштельпая — водозбіж- 
па лінія; Л. внстрела — лінія 
пострілу; Л. горивонта— лтія 
пбзему; Л. коммунпкациопная — 
комунікаційна лінія; Л. паруж- 
ная— зовнішня лінія) Л. на¬ 
туральная — натурільиа лілія; 
Л. нижняя — нижня лінія; Л. 
огпя—лінія вогиіі; Л. полота 
пули — лінія льбту кулі; Л. по¬ 
луденная—лінія південна; Л пре- 
рнвчатая—лінія переривчаста; 
Л. прицеливания—лінія напільна; 
Л. профнльвая —лінія профілева; 
Л. прямая — проста лінія; Л. 
разграничительная — розмежу¬ 
вальна лінія; Л, сплошная — су¬ 
цільна лінія; Л. еходящиеся — 
збіжні лінії; Л. срединх точок 
попадання — лінія середніх тб- 
чок влучйння; Л. танков — лінія 
танків; Л.тслефонпая—телефбнпа 
лінія; Л. фронтальная — фроп- 
тільна лінія; Л. ходовая — ходо- 

' ві лінія; Л. ДОЛИ-ЛІНІЯ ЦІЛЕ; 

провешивать л-пю — тичку віти 
ЛІНІЮ; И8ВИЛИНа лнпии — вилині 
лінії; утолщение ЛШ1НН — по- 
грубшеїгая ЛІНІЇ. 
♦Линять—(о яошади) линяти. 
♦Лирка правила—л/рка правила. 
♦Лист — лист, -ту, (бумаги) 

аркуш, -ша; Л. нарядов — лист 
нарядів; Л. основания — іркуш 
оснбви; Л. подушки^—іркуш пб- 
Душки; Л. прививок — лист ще- 
пінпя. 

Листва — лйстя, -тя; Л. опав¬ 
шая — опіле лйстя. 

*Лиственньій — ЛИСТОВНИЙ; Л. 
дерево — листяне дерево. 
♦Листовна — метелик, -ка. 
♦Листовое железо — аркушево 

залізо. 
*Лисья нора — лисяча нора. 
Литература — література, 

*ри. 
Литографированньїй—літограг 

фбванкй. 
Лицо — лиці,-ця, осбба, -би; 

Л. должностяое — служббва, уря- 
дбва осбба; обращенк лицом— 
повернені лицбм; Лицом в поле — 
лицем до пбля. 
♦Личинка—шрубак,-кй; Л. бое- 

вая — ббйний шрубік. 
Лично — особисто. 
Личность—осбба, -би; досто- 

верность Л. — правдивість осбби; 
удостоверение Л. —нбсвідка, по¬ 
свідчення. 
♦ЛИЧНЬІЙ — особистий; особовий; 

Л. дело — особиста спріва; Л. 
ваак — особйстий знак; Л. наблю- 
денио — особйстий дбгляд; Л. 
помор —особйстий ІІ^мер; Л. обе- 
щание — особиста обіцянка; Л. 
общение — особисті знбсшга; Л. 
осмотр — особйстий бгдяд; Л. 
пример — особйстий приклад; Я. 
состав — особбвий склад. 
♦Лишать, лишить —позбавляти, 

позбавити. 
Лишение — позбівлення. 
♦Лоб — лоб, -ба, чолб, -ла. 
♦Лобовой—лобовий; Л. связь— 

лобова в’язь; Л. часть — лобова 
частина. 
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Логом 
Ляшка; 

♦Логом (дернина; — под(?вжи- 
ком (дернина). 
♦Лодка — Ч<(вЄН, -ВПіі; Л. под- 

водная — підводний чівен. 
^Лодочная повозка —човцівий 

віз. 

*Ложа— ліжа, -жі. 
*Ложбина, -нка—жолобила, -ни. 
*Ложевой— ложовий; Л. гла- 

зок (главки)—ложове вічко; Л. 
кольцо — ложове кільце. 

*Ложемент — шанець, -дця. 
Ложиться, лечь— лягати, лягти 

„Ложись*1 — ,,лягай* 
Ложна — ліжка, -ки, (раз- 

ливная) — ополінпк, -ка. 
*Ложньій— фальшивий; /І. ба¬ 

тарея — фальшива батер/я; Л. 
действия — фальшиві дії/ л. 
окоп—фальшивий шінеццЛ. пе- 
редвижениа— фальшивий рух; 
Л. повиция — фальшива позиція* 
Л. постройка — фальшива бу¬ 
дівля; Л. толчек — фальшивий 
поштовх. 

*Лоза — лоза, -ей. 
*Лозунг — гісло, -ла. 
*Локоть —- л/коть, -ктя. 
*Локтевой уступ — ліктьовий 

приступок. 
*Лом — лом, -му. 
*Лопасть.— ліпать, -ти;. Л. с 

отсекающші зубом иотражатель- 
пим виступом —лопать із зубом- 
відрубом та відбивним висту¬ 
пом. 

*Лопата — лопіта, -ти;Л. боль- 
шая — велика лопіта; Л. ма¬ 
лая — малі лопата. 

*Лот (для измерепия злу- 
диньї) — олйваиця, -ці. 

* Лоток—лотік,-ткі,(а£?п.)кі- 
роб, -ба; Л. подающего механиз- 
ма — дотік подавального меха¬ 
нізму. 

*Лошадь— кінь, коня; Л. за¬ 
водная — запасний кінь; Я. сгро- 
іая стрбгий КІНЬ; Л. строе- 
вал — муштровий кінь. 

^Лощина —перебалочок, -чка. 
яУка> *ки; Л. мокрий—- 

заливна д>ка; Л. сухой —лева¬ 
да, -ди. 

^Лудить, полудить — лудйтНу 
полудити. 

*Лука (седло) —іблук, -ку. 
"Луч —црбміпь, -мепя; Л. блу- 

ждающий — мандрівний прімінь; 
Л. 8репня — прбмінь 8іГру; ЛІ 
света — нрімінь світла. 

^Лучеиспускание — промшю- 
вання. 

/іучепрєломление — промше- 
лімпість, -ности. 

*Лучший —кріщий; Л. стре- 
лок — кріщий стрілець. 

*Льіжи (мн)—лижви (лйжов).. 
*Льіжник—лижівник, -ка. 
" Людской — людський; Л. со¬ 

став— склад людей. 
*Люисит-ЛЮЇЗЙТ, -ту. 
*Люк— люк, нка; (впускная 

Оверь) ляда; Л. о кришкою — 
люк із лядою. 

*Люлька коляска, -ки. 
*Люнет —■ люнета, -ти. 
*Лямка — дяма, -ми. 
Ляшка — бтегні, •ші. 
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Маскировка М 

м 
♦Магазин — магазин, -ну; М. 

патронний — магазйп для набіїв; 
М. нрододольственпьій — харчо¬ 
вий склад. 
♦Магазинний — магазиновий; М. 

защелка — магазинова защіпка; 
М. коробка — магазинова коробка; 
М. оружие — магазині а збрія. 
♦Магнетизм — магнетизм, -му. 
♦Магнит— магнет, -<га. 
♦Магистраль—магістріля, -лі. 
♦Магнитний —магнітний; М. 

свойство — магнітна властивість; 
М. стрелка — магнітна стрілка. 
♦Мазь — мазь, -зи; (лекар- 

ство) масть, -ти; ^Мазь санож- 
яап—мазь для чобіт. 
Маловажний — малозпачний, 

маловажний. г 
♦Малозаметность —неприміт¬ 

ність; М на раестояпии— непри¬ 
мітність на відділенні. 
♦Малостойкий — нетривкий; М. 

таз — нетривкий газ. 
♦Малочисленность —нечислен¬ 

ність. 
♦Малий — малий; М. кирко-мо- 

тнга — малий мотйко-дзьобік; М. 
лопата —малі лопата; М напря- 
женйе(?и.ока)—малі напруга; М. 
отверстие — малий отвір; VI. при¬ 
вал— коротка постілика; М. то* 
пор — мала сокира; М. шанцевий 
нгіструмепт — малий шіицевий 
сїрумінт. ^ 
♦Малярний — малярський. 

♦Маневр — маневр, -ру. 
♦Маневренньїй—маневровий; М. 

война— маневрОва війиі; М. спо- 
собность — маиеврОва здатність. 
♦Маневрированне — маневру- 

віння. 
♦Маневрировать—маневрувати: 
♦Манеж — маиіж, -жу. 
Маркснстский—мірксівський. 

♦Марш — рух, -ху; (команда) 
руш; М. паступател ьпий — на¬ 
ступний рух; М. отступатель- 
вьій — відступний рух; М. тор- 
жествепний — урочистий рух; М. 
фланговий —• флаиковий рух; 
„Шагом марш"— „Кроком руш“. 
♦Маршовий—маршовий; М. спо- 

собность — маршова здатність. 
♦Маршзровка — маршувіння. 
♦М іршрут — маршрут, -ту. 
♦Маршрутний — маршрутннйг 
М. с’емка—маршрутно зд^йміння. 
♦Маск-ковер — маск-килии. 
♦Маск-ностюм —маск-убріння. 
♦М іск-сети — м іск-меріжі. 
♦Маск-халат — маск-халат, -та. 
♦Масна-шлем — маск - шолОм, 

-ма. 
♦Маска — маска, -ки; М. гори¬ 

зонтальная — позема маска. 
♦М іс*и?о?ать, замаскировать 

— маскувати, замаскувати. 
♦Маскированно —маскОвано. 
♦Маскировка —маскування; И. 

декоративная—-декоративне мас¬ 
кування; М. дцмо-пнротехниче- 



І 
Маскировочішй* 

ская — димо-піротехн/чне ма¬ 
скування; М. естественная— при¬ 
родне маскувіння; ІУІ. раститель- 
ная — рослинне маскування; ІУІ. 
техническая — техн /чиє маску¬ 
віння; мерн М.—зйходп маску¬ 
вання. 

*Маскировочньій прием — ма- 
скувільний спосіб, -собу. 

*ІУІаскировщик—маскувільник, 
-ка. „ 
Маскирукнций—маскувальний, 

що маскує; М. дші—маскуваль¬ 
ний дим; , ІУІ. замисел — маску¬ 
вальний зі дум, -му 

*Масленка — мазничка, -кн; М. 
с носиком — мазничка з нісиком. 
♦Масло — мастило, -ла, олія, 

-Л1Ї; МІСЛО, -ЛЯ; ІУІ. В0рЄТЄИНОЄ — 
веретенне мастйло; М. машин¬ 
неє — машин*'ве мастило; ІУІ. ми- 
неральяое— міперільпе мастило; 
ІУІ. растительное — олія; ІУІ. цере- 
8ИН-церезин, -ну; ІУІ. ЦНЛИН- 

дровое — циліндрове мастило. 
*ІУ!аслообразньій — оліюватнй. 
^Маслянистий — оліїст й. 
*Масса — маса, -си; тівща, -щі. 
■ Массирование —скупчування. 
*ІИассированньій — скупчений. 

ІУІассовой — масовий. 
* Мастер — мійстер, -тра; ору- 

жейннй ІУІ. — збройний мійетер. 
^Мастеровой—майстровий, -бю. 
*Мастерская —майстерня, -ні. 
*Мастерство — майстерствог 

-тва. 
*Мастина— мастйво, -ва. 
^Масштаб — мірило, -ла; ІУІ. 
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Матрац 

величипа — великість мірйла;.ІУР. 
времени—мірило часу; М, гра- 
фиче<*кцй — гр ф/чпе мірйло; М. 
крупний —велике мірйло; М. ли- 
пейний —■ лінійне мірйло;М. мел- 
кий — дрібне мірило; М. обор,отой 
колеса — мірйло Обертів кілдса; 
М. поперечний — поперечне мі¬ 
рил^; М. численний — числове 
мірило; (VI. шагов -— мірйло крїт 
ків;цснование і асштаба — основа 
мірила; точность масштаба — 
точність Мірила; дена (VI. — діді 
мірила. 

'Масштабний — мірильний; М. 
линейка —мірйльна лін/йка; М. 
знак — мірильний знак. 

*Мат мат, -та; М. соломен- 
ний — солім яний мат; М. хво¬ 
ростяний — ївор. стянйй мат 

*Материал — матерія'л, -лу; ІУІ. 
горючий—пальнйй матеріал; МІ 
лесной — лісовйй матеріал; М.на- 
бпвочннй— матеріал щільпйчний; 
М лодручинй — підручвий ма- 
терія.і; М. смазочаьій — мастйло;. 
М. перевяяочний — матерія'л пе¬ 
рев’язний; М. починочаий — по- 
лігодний матеріал. 

^ Материальньї;—матеріяльний; 
М. часть — матеріальна частйна. 

*Матка— матка, -ки; М. за- 
жимная—затискні мітка; ІУІ. под’- 
емного механизма—матка підій¬ 
мального механізму. 

*Матовьій — матовий; М. коль- 
до —.матове дільце. 

*Матрац — иатрад, -ца; (наби- 
тгіьій сеном)-—сішшк, -кі. 
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Матрос Мерний 

л_. * ^ 

* Матрос — матрос, -са. 
*ІУІахать, махнуть—махати,мах¬ 

нути; на махе— з маху. 
^Маховик — маховик; М. под’- 

емпого механизма— маховик пі¬ 
діймального механізму. 

*Маховичек — маховичок, -чка. 
*Маховое колесо — махові ко¬ 

лесо. 
*Мачта— щОгла, -ли. 
*Мачтовьій —щогловий. 
*Машина — машина, -ни;М. бро- 

невая — пінцерна маиіипа; М. 
-сапожная — шевська машина. 

Машинально —машинально; М. 
нести счет — машїшільно раху- 
літи. 

*Машинизация — машипиація, 
-ції. 

*Машинньій — машиновий) М. 
двуколка — машйнова бідка,-ки. 

*Маяк — маяк,-к£; М. плаву¬ 
чий—славшій маяк. 
Мгновенно — вмент, миттю.. 

*Медведицабольшая — віз (ві¬ 
за); М. малая — малий віз. 

*Медицинсний—медйчпий; М. 
осмотр — медичний Огляд; М. 
персонал — медичний персонал; 
!М. состав —медичний склад. 

*!йедньійг—мідний; М. вьїко-, 
лотка — мідна вибиванка; М. на- 
коиечиик — мідний наконечник; 
М. обтюрирующее кольцо — мід¬ 
не обтураційие кільце; М. труб¬ 
ка— мідна трубка. 

*Медь — мідь, -ди; М. крас¬ 
ная — червОна мідь, томбак, -ку. 

*Мсжа— межа, -ж/. 

Мешдународньїй — міжнарОд- 
пій. 

*Мезга— мйзка, -ки. 
*Мел — крейда, -ди. 
*Мелинит— мелініт, -ту; плав- 

лешшй М. —- тОплений мелініт. 
*ІУІелкий — дрібний: МІЛКИЙ; ІИ. 

масштаб—дрібне мірило; IV! муш¬ 
ка— дрібна мушка; ІУІ, чердюй 
порох в мешечке — дрібний чор¬ 
ний пОрох у торбинці. 

*Мелкозернистьій — дрібнозер¬ 
нистий. 

*Мвльканив (огня)—блимання. 
*Мельница (ветряная) — 

вітряк, -ка;М. водяная—водяний 
млин, -ні; М. паровая — паровий 
млин. 

*Мельхиор — мельхіор, -ру. 
*Мельхиоровьій —мельхіоровий. 
*Мембрцна— момбріпа, -нн. 
^Мензула —т-мензула, -лі. 
*Меньший — ме'ішшй; „М. ходи 

— „зменшити хОду“. 
*Мера—захід, тду, спОсіб,-собу; 

міра, -ри; М. дисциилинарного воз- 
действия — зіходи дисциплінар¬ 
ного впливу; М. маскировки—захід 
(спосіб) маскувіппя; М-н обеспе- 
чения — забозпечяі заходи; М. 
предосторожности — зЛходи обе- 
режиости;принять мери—вжити 
заходів. 

*Мерзльій—мерзлий; №. грунт— 
мерзлий грунт, -ту. 
^Меридиан—мериДіян, -ну, пів¬ 
денний, -ка. 

*Мерка— мірка, -ки. 
*Мерньій — мірчий; мірний; IV!. 

'«аЯКа 
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-•л. 

Мероприятие 

леита — Нірча стрічка; ІИ. шаг — 
Мірний крок; М. цепь —ш'рчий 
ланцюг. 

*Мероприятие — заходи, -дів; 
ІИ. маскировочпов —.маскувальні 
заходи. 

*ІИертвьій—мертвий; М. груз— 
мертвий вантаж; ІИ. петля_ 
мертва петля; М. пространство_ 
мертвий простір; ІУІ. узел —мерт¬ 
вий вузол; ІУІ. ход—мертвий хід. 
Местность—місцевість, -ВОСТИ; 

, .Злотистая—болотиста міс¬ 
цевість; М. гористая—горяна міс¬ 
цевість; ІУІ. закритая—-закрита 
місцевість'; М. лесистая — ліси¬ 
ста місцевість; М. непересечен- 
пая рівна, місцевість; М. от- 
крнтая — чиста місцевість; ІУІ. 
пересеченная — перетята місце- , 
вість; ІУІ. песчаная — піскувата 
місцевість; М. равцнипая — рів- 
пипна місцевість; /VI. совершепно 
закритая зовсім закрита місце¬ 
вість; IV». хол ішстая — горбувата 
місцевість^ свойства М-сти_ 
властивості -місцевості!; разведка 
М-сти — розвідка місцевосте 

*Местньій — місцевий; М. по- 
ражаемое пространство — місце¬ 
вий уразпий простір; М. пред¬ 
мет • місцевий предмет; ІУІ. 

условня — місцеві умови. 
♦ІИесто— місце, -ЦЯ; ІИ. боло- 

тцстое багийщв, -ща, місце боло¬ 
тисте; ІИ. боя — бойОвище; ІИ. Б 
тепи — Зіітіиок; ІИ. для убоя 
сісота — місцо для зарізу товару; 
М. заключепня -—■ місце ув’яз- 

Метод: 

пеппя; М. 8ащищешіое — за~ 
хиіцепе місце; М. откритое — 
відкрите місце; М. отхожее — 
ВІДХІД ОК; М. передков — МІСЦв* 

передків; М. сборное-8бірпе 
Місце, збірний пункт; М. стоя- 
ППЯ — місце стояння; М. укри- 
тое скрите місце, скриток, 
-тка; во всех м естах — скрізь, 
усюди; К месту — до рйи (прО> 
розмову);пн с неста —ані руш* 

*Местонахождение—місце пе¬ 
ребування. 

*Месторасположение — місце- 
розташувіпдя. 

4 Металл — метал, -лу. 

Металличесний —> металевий;: 
7 пластинка — металева пла- 
тівкя; М. колпачок — металевий! 
ковпачок; IV». натрий — металевий' 
натрій. 

*Метание— метання; IV». гра¬ 
нат—метіння граніт; М. ди¬ 
ска — метіння кружала; ІУІ. 
конья — метання ратища. 

1 Метательньїй — метільний;ІУ! 
взривчатое вещество — вибухів* 
речовині метільна. 
♦Метать, метнуть — кидати* 

кинути, метати, мотнути. 

♦Метеорологический — метео- 
рологічиий. 

*/УІетка —- зізпачка, -ки. 
*Метний — влучний; IV». огопь— 

влучпий логінь. 
* М етк ос ть—влучність, -НОСТИр^ 

М. огпя — влучність вогню. 
*Метла-—мітлі, -лй. 
"Метод — метод, -ду. 
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Метчнк 

*Метчик — мутроріз, -зу; М. ко- 
янческий — коиічаий кутрорів; 
М. цилнндрический —циліндрич¬ 
ний мутрири. 

*Мех— міх; М. кузнечннй— 
ковельський міх; їй! ручной — 
ручний міх. 

*Ійеханизм —механізм; їй. во8- 
вратннй — зворотний механізм; 
їй. воспламеияющий — завОгню- 
вальний механізм; їй. внбрасн- 
вающнй — викидній механізм; 
ЯІ. цля оборки и раїборкн — ме¬ 
ханізм, щобскл.ідіітийроякліідатп; 
ій. задерживаютий клин—меха- 
занізи, що затримує клійа; їй. за¬ 
конний— замкОвпй механізм; їй. 
запирающий — замикальапй ме¬ 
ханізм; їй. ленто протяжний — 
механізм стрічкотлжяий; їй. пе¬ 
редаточний — передавальний ме¬ 
ханізм; їй. передающий — меха¬ 
нізм, що передав; їй. печатаю- 
щий — друкува.іьний механізм; 
їй. поворотний — поворотний ме¬ 
ханізм; їй. подающий —подаваль¬ 
ний механізм; їй. под’еминй — 
підіймальний механізм; М. предо- 
храпительпьій — запобіжний ме¬ 
ханізм; їй. приємний — пр іймаль- 
ний механізм; їй. спусковой — 
спусковий механізм; М.счетпнй— 
лічильиий механізм; їй. удар¬ 
ний — удірний механізм; їй. 
часовой — механізм годиннико¬ 
вий. 

*Ійеханичесний — механічний; 
їй. смесь — мішанина; М. тяга — 
механічне тяглО. 

Мипа 

*Ійешална — перемішувалка, 
(весло), копйстка, -ки. 

*Ійешок— мішОк, -тк5; тОрба, 
-би; М. веще :ой — речова тОрба; 
їй. земіеносний — мішОк на зем¬ 
лю; їй. крупяноЙ — тОрба на 
крупи; їй. - саква — сакви, -кОв; 
М соляпой — тОрба на сіль; їй. 
сухарний — тОрба на сухарі; їй. 
рулевой — стерновій МІіпОк; МЄ- 
шочек — торбйика. 

*ІЙигание—блимання, (глаза: 
ми) кліна шя, мОргаиня. # 

ІЙ43ИНЄЦ-МИЗИПеЦЬ, -ИЦН. 

*Ійикротелефонньій —мікроте- 
лефіінний; їй. капсюль — мікроте- 
лефОпна капсуля; їй. трубка — 
мікротедефОина трубка. 

*Милрофон—■мікрофбн, -на. 
*Ійикрофонньій —мікрофонний; 

їй. день — мікрофонне коло. 
*Ійилиметр—міліметер, -тра. 
*Милициошшй—міліційний; їй. 

система — міліційна система. 
*Ійилиция — міліція, -ції. 
*Мимикрия—мімікрія, -рії. 
*Мина — міиа, -ин, (подкоп)— 

підкіп, -кОпу; ІЙ. автоматнче- 
ская — міна автоматична; їй. ав- 
тоиомпая — міиа автономна; ІЙ. 
допная — депиа міна; ІЙ. обсер- 
ваццонпая — обсерваційна міна; 
їй плавучая — плавна міна; їй. 
подводиая — нідвОдпа міна; їй. 
ползучая — повзна міна; їй. ста- 
ционарная—стадійна міиа; ІЙ-пая 
траншея — траншея нідко'пу; 
Ій-ни корпус—кОрнус міни; Ій-ньї 
хвост—хвіст міни. 



— СЛ* 

Минер 

*Минер— мінер, -ра. 
* Мине рал ьньїй -— мінеральний. 
Минированне —лікування. 

*Минироеанньгй — мінований. 
Минировать -— мінувати 

' Минкьій мі'нпий; М. аппа- 
рат —цінний апаріт; (VI. бан- 
на —мшвий кущ; М. галерея — 
підкіпна галерія; !И. вагради- 
тель — мінний заслішшк; М. за- 
граждееие — мінна перепіиа; М. 
КОЛОДЄЦ — Мінний КОЛ<їдя8Ь; М. 
магазин — мінний магазин; IV!. 
поле — мінне піле; М способ — 
мінний спосіб; М. спуск-м/нний 
спуск; М. станция -— мшпа ста¬ 
дія; IV!. тральщик — мінний тра¬ 
лер; {VI. траншея — траншея під¬ 
копу; М. якорь — міниа и/тва. 
Миномет — міномет, -та. 

*Миноносец.— торпедник, -ка. 
Мир -— мир, -ру. 
Мирньїй -мирний;IV!. жизнь— 

мирно життя. 
Митинг-МІТИНГ, -гу. 

*МиШЄНЬ —МЄТІ,-ТЙ;“ М. В Р0- 

сте меті у вріст; IV!. головная— 
головні мета; IV!. грудная — груд¬ 
на меті; М. международная — 
міжнародна ^ста; |у|. падай щая — 
мета, що падає; М. появлян'щая- 
ся мета, що 8’явля'еться; IV?. по- І 
ясная —поясні меті; М. скрьі- 
вающаяся — мета, що хова¬ 
ється. 

"ІУІладший номандньїй состав- 
молодший командний склад. 

*Многоборие воинское — вій¬ 
ськове змагіння. 

_ Морской 

*Многожильнмй — кількажиль- 
НТ.Й. 

Многочиеленность — числеи- 
вість, -ности. 

*Мобилизационньій — мобіліза¬ 
ційний; М. плац — мобілізаційний 
план; М. шкаф — мобілізаційна 
шахва. 

*Мобилизация — мобілівіція, 
-ц і. 
Могущество — могутність* 

-вости. 
^Модель — модель, -ли. 
'Модератор — модератор, -ра. 
Молодой — молодий. 

* Мол от, молоток — мілот, -та; 
молоток, -ткі; М. коновязньїй — 
конов’язний м<Ьот. 

4Молоточен — молоточок, -чка* 
Молчание — мовчіїшя. 
Моментально—вмить, відрізу. 

^Монокулярная трубка — мо* 
покулярга трубка. 

*Монопляс — монопліс, -са. 
Монте-кристо—монте-крйст 
Мопр — Модр, -ру. 

^Моральний — моральний; IV!. 
ДЄЙСТВИЄ —морільний ВПЛИВ; М.- 
по.іитическоо состояние — мо- 
рально-полі йчний стан. 
Морда (конская) — мі(рда« 

-ди. г ^ 

Моренго — морепго, -га. 
*Мористое заграждение — пе¬ 

репона в м»(рі. 
Мороз — моріз, -зу. 

^Морской — морський; Морскоо 
відомство — мої ське урядпицтво; 
М. команда — морські комінда. 
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Мортира 

♦Мортира— мортира, -ри. 
*Мортирка — мортйрка, -ки. 
♦Моряк — норець, -рця. 
♦Мост— міст (мбсту); М. ка¬ 

не шшй — мурбваиий міст; М. па 
плотах — міст плотовий; М. па 
«ваях — міст на пілях; IV!. на су¬ 
дах — міст па суднах; М. плаву¬ 
чий— плавний міст; М. понтон¬ 
ний— понтііаний міст; М. раз- 
водиой — розвідний міст. 
♦Мостин—містик, містка; М. ле¬ 

тучий— летучий містбк; М. по- 
движпой — рухбмий містбк. 

♦Мостовая — мостйпсць, -нця; 
(камей,.) — брук. 

♦Мостовой— мостовий; М. от- 
делеиие—мостовий рій. 

♦Мосток— містбк, містка. 
♦Мотивировка —мотивув&ння. 
♦Моток— мотішка, -кн, міток, 

мітка. 
♦Мотор —мотор; -ра. 
♦Моторньїй — моторбвий; М. 

•судно—моторбве суднб; М. са¬ 
мокат— моторбвий самокат, мо¬ 
тоциклета, -ти.* 

♦Мотоциклет — мотоциклета, 
-ти. г 

♦Мотоциклист — мотоцикліст, 
-та. 
♦Мотига— дзьобав, -ка. 
♦Мотиль— кбрба, -би. 
Мох — мох, -ху. 
Моча — сеч, -чи. 
Почала — рогбжипа, -ни.~ 
♦Мочна (у хомута) — вухо, 

-ха. 
♦Мощенний (камнем) — бру- 

Муфта 

кований; М. дорога — брукбвапий 
шлях. 
♦Мощность— міць, мбци, мо¬ 

гутність, -НОСТИ; Мощность дей- 
ствця — міць дії; М. огея—міць 
вогню; М. оружия — міць зброї. 

*Мощньій — міцніій, дуж ій; 
М. огоиь — дужий вогбпь. 
Мужоственньїй — мужній. 

♦Музика— музика, -ки; хор 
М-ки — хор музики. 
♦Музикальний инструмент — 

музичний струмеат. 
♦Музикант— музика, -кн. 
♦Музьїк^інтский — музицький; 

(VI. команда — музйцька команда. 
Мука — бброшно, -на. 

♦Мулинет — иулінета, -ти. 
♦Мумия — мумій, -мі 'і(фарба). 
♦Мундштук — байрік, -к-і. 
♦Мундштучение — байрачення. 
♦Мундшту чить. замундшту- 

чить — байрічити, забійрічити. 
♦Мундштучний—байрачний; М. 
же лезо—байр&чне валізо; М. ого- 
ловьв — байрічішй оаголбвач. 
♦Мусор —сміття. 
♦Мусорная свалка — смітняще, 

-ща. 
♦Мусорний ящик—смітниця,-ці. 
♦Муфта — муфта, -ти; М. за- 

крепляющая—закріпиі муфта; М. 
с гнездом—муфта 8 гпіздбм; М. 
с ваплечиком — муфта із заплеч- 
ником; М. сцепная —■ зчеплена 
муфта; М. ударника—муфта удар¬ 
ника; М. упорная—муфта за-для 
бпору; М. шомпольная — муфта 
шбмаольна. 



Муфточка 

^Муфточка — муфточка, -ки; 
*; направляющая — напрямні 
муфточка. 

~Мушка,—мушка; IV!. крупная— 
велика мушка; М. мелкая—дрібні 
мушка; М. металлическая (для 
показа правил ьпой мушки)—муш¬ 
ка металева (щоб поківуватц прав¬ 
диву мушку); М. ровная — р/впа 
мушка; основапие М. — осніва 
мушки 
Муштра—муштра, -ри. 

На—на; На внтянутую руку— 
на простягнуту руку; „На доро¬ 
гу марш44—„На шлях руши; „На 
катки14—„на колішню"; „На ли- 
цо (люди)** »—„в наявності14; На 
подколешш — па підколшпя; ^На 
реиень41 — „па ремінь14; На чет- 
вереньках — річки. 

*Набег — наскок, -ку. 
*Набивка — щільпйця, -ці; на¬ 

бивання; Н. азбестовая—азбесто¬ 
ва щільпиця; Н. патронних лент— 
вапівнення иаб/йних стрічік. 

*Набивочньій материал—щіль- 
ничпий матерія'л. 

^Набирать, набрать—яабиріти, 
набріти; набирать висоту—заби¬ 
рати висоти. 

Наблюдатель— стежач, -ча. 
Наблюдательньїй —• стожовйй, 

СПОСТереЖЛИВИй; Н. Пункт _ 
стежовйй пункт; Н. станция — 
стежові стадія. 

Навертнвать 

*Мьіло — мило, -ла. 
Мисль — думка, -ки. 

*Мизок—ріжок, -жкі. 
Митье (белья) — праппя. 
Ммшдм—Х’яЗЛ, -ЗІВ; М. брюш- 

пие — м’язи живота. 

*Мишьяк—арсен, -пу. 
*Мякоть — м’якуш, -ш4; М. 

пороховая — пороховий м’я¬ 
куш. 

Мясо — м'ясо, -са. 
*Мятель — завірюха, -хи. 

*Наблюдать — стежити, догля¬ 
діти, иильнувіти. 

*Наблюдение — стеженпя^ до¬ 
гляд, -ду, доглядіння; Н. визу- 
альпое—стеження очима; Н. воз- 
душиое—-стежеиня з повітря; Н. 
газовое—стеження за гізамн; Н. 
за полем боя — стеження 8а пі¬ 
дем 6ІЮ; н. ЛИЧНОЄ—.особи¬ 
стий дігляд; Н. паземное — 
стеження з землі; Н. обли- 
ческое — стеження Якісне; Н. 
пр^омежутков—стеження 8а про- 
м іжкамо. 

*Набойка (на мостах)—ва- 
бійка, -ки. 

*Набойник — набивач, -чі. 
*Набор—набирання; (инстру- 
ментов) — справйлля. 

*Набрасивать, набросить—на¬ 
сидіти, накинути. 

*Набросок — нірис, -су. 
*Наввртмвать, навернуть—на- 
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Наверху Надеваоие 

кручувати, пакрутйти,наметува¬ 
ти, намотіти. 

Наверху —вгорі. 
♦Навес — піддашшя, -шя; Н. на 

стойках— піддішшя на стовпах; 
Н. гіростейший — піддішшя пай- 
п ростіте. 
♦Навесний—звислий; Н. огонь— 
звйслнй вогЄнь; Н. отрельба — 

звисло стріляння; Н траєкто¬ 
рна — вписла траєкторія. 
♦^авинтной — наґвинтайй, що 

нагвинчується; Н. верхниіі ко¬ 
нус—наґвинтпйй верхній кОкус. 
♦Навинтованньїй— паґвинтОва- 

ний, нарізаний; Н. днра — на- 
ґвиитОвапа дірі; Н. отверстие— 
иаґвинтОваний отвір; Н. очко — 
паґвиитоваие вічко. 
♦Наводить, навести — наводи¬ 

ти, навести; (орудгіе)—націлю¬ 
вати, націлити. 

* Н а в о дк а—наведе нп я, (о рудня) 
націлювання; Н. вертикальная— 
прямовисне націлювання; Н. го¬ 
ризонтальная — поземе ^націлю¬ 
вання; Н. грубая—приблйзне на¬ 
цілювання) Н. моета—н.і ведення 
мосту; Н. непрямая—націлюван¬ 
ня посереднє; Н. слитная (нераз- 
дельная) — націлювання нероз¬ 
дільне; Н. орудия — націлювання 
гармати; Н. прямая—націлюван¬ 
ня просте; Н. раздельная—наці¬ 
лювання роздільне; Н. тонкая — 
доклідне націлювання. 
♦Наводнение — шівідь, поводи. 
♦Наводчик—пацйюиач, -ча;, Н. 

пулемета — націлювач кулемету. 

Навоз — гпій, гнОю. 
♦Наволочка—пошивка, -ки; Н. 

тюфячная—сінника, -ки. 
♦Навик — півичка, -ки. 
♦Навьючивать,г иавьючить—на¬ 

в’ючувати, нав’ючити. 
Навязьівать, навязать—нав’я¬ 

зувати, нав’язати. ' 
♦Нагайка — канчук, -ка. 
♦Нагар — нагар, -ру. 
♦Нагель — тибель, -бля; К. 

стальний — сталевий тибель. 
Нагибание — нахиляння. 

♦Наглухо (плотно) — щільно. 
♦Наглядность—наочність, -но- 

сти. 
♦Наглядний—наочний; Н. посо- 

бие—паОчне приліддя. 
♦Нагнетательний — нагнітнйй; 

Н. клапан — нагнітнйй хлипів. - 
♦Нагнетать, нагнести — пагні- 

тіти, нагнітити. 
На раждение—нагородження, 

нагороджування. 
♦Нагро ождать, нагромоздить 

— нагроміджувати, нагромадити, 
накопичувати, накопичити. 
♦Нагромождение — нагрома¬ 

дження, накопичення; Н. подроб- 
постей— накопгіченпя детілів. 
♦Нагрудник — нагрудник, -ка. 
♦Нагрудний —нагрудний. 
♦Нагрузиа — навантіжеиня; 

(машиньі)—обтлжеїшя. 
♦Надводний —надводний; Н. 

камепь — надвОдний ісаміпь. 
♦Надворньїй — падеірпий; Н. 

строенпе — надвірна будівля. 
♦Надевание — одягішія. 



Надежность , Наклоненпе 

*Надежчость—надійність, -по¬ 
сти, певність, -НОСТИ; Н. нзоля- 
ЦИИ—певність І80ДЛЦІЇ; Н. упр&В- 
ления—надїйнсть керування. 

*Надежньій—надійний, певний. 
*Надзиратель больничньїй—до¬ 

глядач шпнтілю. 
*Надзор —дОгляд, -ду; Н. са- 

питарний—санітарний догляд. 
Надлежащий —належний, від¬ 

повідний. 
Надобность—потреба, -би; Н. 

естественпая—прирОдня потреба. 
^Надолба—стовпець,-пця(?срагї 

вороги). 
*Надрез—кадрів, -зу. 
*Надсмотрщин—наглядач, -ча. 
*Надстройка—надбудова, -ви. 
^Надульник— надульник, -ка. 
*Наездннк—їздець, їздця. 
*Нажатие—натискання, натиск, 

-ку. 
* Наждак — шиерголь, -лю. 
"Нашим — пітиск, -ку, натис¬ 

кач; Н. буферний —відпружни- 
кбвий натискіч; Н. вкстракторно- 
го ричага^натискіч екстріктор- 
ного віжеля. 

*Нажимать, нажать—натиска¬ 
ти, натиснути. 

*Нажимной—натискний; Н. гай¬ 
ка^ сальника—натискні хутра 8а- 
щільника. 

Назад—паїад; „Назад прикла¬ 
дом бей“—„Назід прикладом бий*1. 

Название — шізва, -ви. 
*Наземньій —наземний. 
Назначать, -ся, назначить — 

прішначіти, -ся, призначити. 

Назначений — призпічепня; Н. 
п наряд—пригнічення в наряд; 
Н. на олужбу—нризпііченея на 
службу; Н. обслужпвагощее — 
нризіїічеппя обслужче; Н. ору- 
жия — вибір збрбї; н. ПОЛОВОЄ— 
призначення бойове; Н. целей — 
ир іянінення ЦІЛИГ 

*На менование—назва, -ви; Н. 
частей — назва частіш. 

*наиснось — навск/о* павскОси. 
*Найбольший— найбільший; Н. 

давленеє газов—найбільший тиск 
гізів. 

*Найвьігоднейший—пайвигідш- 
шчй;^ Н. висота разрива—най ви¬ 
гідніша впсоті розриву; Н. ин- 
тервал, рлзрьіва — найвигідн/шнй 
інтервал рОвриву. 

*Найменьший прицел—наймен- 
[ ший мірник. 

*Наказание—кіра, -ри; Н. отби- 
вать — відбувати кіру. 

Наказувать, наказать—карі- 
ти, покарати. 

Накануне — напередодні. 
* Накатник — накочувач, -ча; 

пакіт, -кОту. 
*Н*кидка брезентовая — бре¬ 

зентовий плащ; в накидку—на- 
Оіташки. 

^Накладна — накладка, накла¬ 
дання; Н. ствольная — цівкові 
иікладка, -кн. 

*Нанлейка (действие) — на¬ 
ліплювання. 

"Наклон— ніхил, -лу, пОхил, 
-лу. 

*Наклонение — ніхил. 



Яаклонпнй 

♦Наклонньїй —похилий. 
♦Наковальня — ковА;}ло, -дла. 
♦Наколенник—наколшоик, -ка. 
♦Наконечник —наконечник, -ка. 
♦Накопление — скупчування, 

скупчення. 
Накапливать,-ся,накопить,-ся 

—скупчувати, -ся, скупчити, -ся. 
♦Накрест — навхрест. 
♦Налагать, наложить — накла- 

дАти, накласти; Н. В8ьіскапие — 
накласти кару, покаріти. 
♦Налево—ліворуч, наліво; „На- 

левои —„Ліворуч4*; „Н.во взвод¬ 
ную колонну41 — „Ліворуч у чо- 
тову кодЄпу'4; „Налево аакройсь4 — 
„Наліво закрййсь44; „Налево кру¬ 
гом44—„Ліворуч обернись44; „На- 
лево равняйсь44 — „Наліво рів¬ 
няйсь44. 
♦Налет — нАскок, -ка; (на ме- 
талле) — суга, -ги., 
♦Наливание — наливанвя. 
*Наливной — наливний; Н. зле- 

мепт—наливний елемент. 
Наличие — наявність, -ности; 

(о людях)—присутність, -по¬ 
сіп. 

*НаличньіЙ — (о людях) при¬ 
сутній, (о вещах) наявний. 

*Налобник — налЄбвик, -ка. 
♦Налобньїй —палубний. 
♦Наложение печатей—накда- 

дАнпя, накладення псчіток, запе- 
чАтування; Н. взискания—накла¬ 
дання кари, каріння. ; 
♦Налонотник—підлікітник, -ка. 
♦Намагничивать, намагнитить— 

магпетувАти, намагнетувати. 

Наполнять 

♦Наматьівание — наметування, 
павпванпя. 
♦Наматьівать, намотать — на¬ 

метувати, намотати, навивати, на¬ 
винути. 

*Намерение—зАмір, -ру. 
♦Наметна — купка, -ки. 
♦Наминка — наиннАння, наму- 

люванпя; Н. (метпалла) — пи¬ 
линка; Н. ноги (у коня)—нами-, 
нанпя ноги; (у человека)—на¬ 
мулювання. 
♦Намордник, намордньїй ре- 

мень — пахріпник, -ка. 
♦Намотка—нАвитка, (дейст.) 

намотування, навивіння. 
♦Нанесение—нанесення, позна¬ 

чення. 
♦Наносить, нанести — нанЄои- 

ти, нанести, завдавати, 8авдАти, 
нозиачАти, позпАчити. 
♦Наносньїй— наносний; стрел- 

ковьій окоп наносом — наноснйй 
Стрілецький шАнець. 
♦Нападение — нАпад, -ду; Н. 

химическое — хемічнпй нАпад.4 
♦Наперсток — наперсток, -тка. 
♦Напильник — терпуг, -га; Н. 

бархатний—шліхувАльпий терпуг; 
Н. драчевой—терпуг драповий; 
Н. квадратний—і;вадратЄвий тер¬ 
пуг; Н. личной — личкувальиий 
терпуг; Н. круглий — круглий^ 
терпуг; Н. плоский —плескАтий 
терпуг; Н. полукруглнй — пів- 
круглпй терпуг; Н. трехгран- 
иий—тристінний терпуг. 
♦Наполнять, наполнить—пацАв- 

нювати, папевнити. 



Напомпнапие Наружньїік 

*Напоминание—нагад, -ду, на¬ 
гадування. 

*Напор—(врага) натиск, -ку, 
(води) віпір, -пОру. 
♦Направление — напрям, -му; 

Н. главное — головний ніпрян; 
„Н. на такой то предмет1* — 
„Напрям па такий ось предмет1*; 
„Н. оси канала* ствола до вн- 
стреіа*4—„пінрямок Оси каналу 
цівки до лбстрілу4*; „Н. по вто- 
рому взводу'* — „Напрям за дру¬ 
гою чотбю“; Н. по' перпендику¬ 
ляру—сторчовий піпрям; Н. по 
створу — піпрям за стулкон; Н. 
пониження местпоста — ніпрян 
спіду місцевостн; Н. через нле- 
чо—напрям через плече; Н. ска¬ 
та— ніпрям схилу. 

^Направлять, направить—ске¬ 
ровувати, скерувітн. 

*Направляющий — папрямпнй; 
Н. відступ — напрямний виступ; 
Н. диск—напрямне кружідо; Н. 
захват—напрямний зачіп; Н. муф- 
точка — напрямні муфточка; Н. 
обойма -7 напрямні об/йниця; Н. 
планка — напрямна плінка; Н. 
пластинка — напрямні платівка; 
Н. полозья люльки—напрямні по¬ 
лози колиски; Н. ребра—напрям¬ 
ні ребра; Н. скоба — напрямна 
клямра; Н. стержень—напрямний 
прут; „Н., стоіі“ — „Набряклий, 
стій**; Н. стойка — напрямний 

• стояк; Н. часть — напрямна ча¬ 
стина; Н. шпонка — напрямна 
плшка; Н. щека—напрямна щока. 

^Направо — правОруч, направо; 

„Направо44 — ,,ПравОруч,(; „На¬ 
право вакройсь44 — „Направо за- 
крййсь“; „Н. прикладом бей“ — 
„Направо прикладом бий4*; „Н^ 
разверпись**—„НравОруч ровгор- 
нйсь“. 

*Напрягать, напречь—напру¬ 
жувати, напружити. 

*Напряжение — напруга, -гп. 
*Напряженность—напруженість,, 

-ностп; Н. огпя — напруженість- 
вогню. 

*Напряшник—папря'жпик, -ка. 
*Наращивание (бортов)—до- 

тОчуваїшя. 
*Нарез— наріз, -за; поля на*- 

резов—поля нарізів. 
*Нарезка — нарізування, різь,, 

-зи; Н. винтовая—ґвивтова різь^ 
*Нарезной — нарізний; Н. ору- 
жие—нарізні зброя; Н. сектор— 
нарізний сектор; Н. часть—на¬ 
різна частина* 

Народний — нарОдній; Н. бед- 
ствие — нарОднвлйхо; Н. комис- 
сар по воешшм л мореним до¬ 
лам— парОдпій коиісір військо¬ 
вих та мОрськпх справ. 

*Наростание — наростання; Н. 
порохових газов—наростання по¬ 
рохових гізік. 

*Наружньій — зОвпіпіпін, зверх¬ 
ній, надвірний, окОлишній; Н.. 
вчпт — зверхній гвинт; Н. диа- 
метр — бОвпішцій поперечник; Н. 
дневальннй — надвірний черго- 
ВОДЬ; Н. липня—зОвцішпя лініяр 
Н. под’емпнй винт — зовнішній 
пі.ііймільний ґвипт; Н. порядок— 



Нарушать 
Насьіпь 

зОвнішній порядок; Н. иост —’ 
яаівірна стійка; Н. лродольеьіе 
гребни зовнішні подОвжві гро- 
■бені; Н. фланг—зовнішній фланк; 
Я. часовой — надвірний стійко- 
*внй; Н. часть—зовнішня частина. 

*Нарушать, нарушить — пору¬ 
йнувати, норушитн. 

Нарушение — порушення. 
*Нарьі — піл, тілу. 

■Нарьівной — наривний; Н. ве- 
здествО'— наривна речовині. 

*Нарьільнии — нарйльпик, -ка. 
Наряд наря'д, -ду; Н. гарнп- 

^онннй — залоговий пар.Гд; Н. 
дневной — денний наряд; Н. ка¬ 
раульний—наряд у сторожу; Н. 
жонвойвнй—наряд конвОю; Н. на 
службу — наряд на службу; Н. 
рабочпх — ларя'д робітників; Н. 

•«уточний — добовий наряд. 
*Наряшать, нарядить — на¬ 

ряджати, нарядити. 
^Насадка— насії, -ду. 
Насенать, часечь — парізіти, 

нарізати, карбувіти, накарбувати, і 
Население—людність; раз ведка 

^населення — рЛшдка людіюети* * 
"Населенньїй пункт —за.ігод- 

іений пункт. 

*Насечна — заруб, -бу, карб, 
-бу, карбіж, карбувіння. 

Насилие —Насильство, -ва. 
Насильственньїй —- поневіль- 

лий, ґвалтовний; Н. действяе -— 
гяоневільна дія. 

*Насквозь — наскрізь. 
*Наскакивать, наскочите—на¬ 

скакувати, наскОчитц. 

*Насос — смок, -ку. 

гНаставление — порадник, -ка, 
неправа, -ви; Н. по обозному де- 
ЛУ порідннк валкОвої справи. 

*Настаивать, настоять — об¬ 
стоювати, обстОяти, 

*Настенная таблица— стінні 
таблиця. 

Настигать, настичь — паздо- 
гапяти, наздогніти. 

^Настил — иоміст, помОсту. 
^Настилка — мостіння. 
*Настилочньій — помостОвий. 
*Настильность—назомність,-по¬ 

сти. 
• Настильний — наземний; Н. 

траекторля—наземна траєкторія. 
в Настойчивость — невідступ¬ 

ність, -пости, наст/йлівість, -во- 
сти, упертість, -тости. 

*Настраивать, настроить—на¬ 
строювати, настроїти. 

Настроение — настрій, -рою. 
*Наступательньій — пападнцй, 

наступний; Н бой — пападнйй 
бій; Н. действия — пападні д{ї; 
Н. марш— наступний рух. 

^Наступать, наступить — на¬ 
ступати, наступити, пацадітн, 
напасти. 

*Наступление^— ніступ, -пу; 
при Н. —- підчіс піступу. 

*Насьіпать, насьіпать — наси¬ 
пати, насипати. 

*Насьжной — пасиппйй; Н. ход 
сообщеиия—насипний хід сполу¬ 
чення. * 

*Насьшь — васип, -ну; Н. зе- 
мляиая — 8емляішй пісня; Н. на 



Насищенпость Начальник 

дорого—нІсип па дорозі; висота 
Н-пи — висоті нісииу. 
♦Насьіщенность — насиченість, 

-ности. 
Нательная рубаха — сорічка, 

•ки. 
♦Натрий — натрій; Н. металли- 

чесвий — металевий пітрій. 
♦Натуральний — природній, на- 

турільний;-Н. линия—натурільна 
лйія; Н. точка рельефа— при- 
рідня точка рельєфу. 
♦Натягивать, натануть — натя- 

гіти, натягти; нанпніти, напнути. 
♦Натяжение—натяг, натягінпя; 

Н. возвратдой пружини — дітяг 
зворотної пружини. 
♦Натяжка — патягіння, напи¬ 

нання. 
♦Натяжной — натяжній; Н. винт 

— натяжний ґвипт. 
♦Йаугольник—{вверху) наріж¬ 

ник, -ка; (в середине) кутівнйк, 
-ка; [прибор) косйнець, -оця. 
♦Наугольньїй — наріжний, ку¬ 

товий. 
♦Наушниии (мн.) — навушники, 

-ків. 
♦Нафталин — нафталін, -ну. 
♦Находиться — бути, перебу- 

віти; Н. по взанмной оглевой 
связи — бути у взаємному в ог¬ 
невому 8ВЯ8Ку. 
♦Находчивость — спритність, 

-ности. 
♦Нахожденио — перебування; 

визначення. 
♦Нацеливать, -ся, населить, -ся 

— націляти, -ся, націлити, -ся. 

Национальньїй—національний^ 
♦Начало — початок, -тку; Н. 

координат — початок коордкніт^ 
Н. отсчета [по масштабу) — 
почіток відлічування. 
♦Начальник — начільник, -ка; 

Н. войсковой — військовий на¬ 
чільник; Н. ветеринарний частії 
— начальник ветеринарної «ш> 
стйни; Н. военпьіх спобщений — 
начільник військових сполучень,. 
Н. гарнизона—начільник заліги; 
Н. дозора — начільник довіру;. 
Н. караульний — начільник сто- 
ріжі; Н. квартири —начільник 
квартири; Н. команди—начіль¬ 
ник коміпди;*Н. лагерного сбора 
— начальник таборового 8біру; 
Н. непосредственний — безпосе¬ 
редній начільник; Н. ппзший — 
нижчий начільник; Н. оператив¬ 
ного отдела — начальник опера¬ 
тивного відділу; Н. орудия — 
начільник гарміти; Н. особово 
отдела—начільник окремого від¬ 
ділу; Н. прямой—прямий начіль¬ 
ник; Н. пуломета — начільник: 
кулемету; Н. раз’езда — начіль¬ 
ник роз’їзду; Н. савитарной ча¬ 
сти — начальник сапітірпої ча¬ 
стини; Н. связи — начальник: 
звязку; Н. снабжения—начільник 
постачання; Н. хлебопекарни — 
начільник пекірні; Н. хозяйствеп- 
пой части — начільник господір- 
чої частини; Н. штаба—начіль¬ 
ник штабу; „Н. такого-то ка- 
раула, в карауле и на постах, 
благополучно** — „начільник та- 



Начальний 
Нейзильборньїй 

кіЗі ось сторожі, у сторЛ 
стійках усе гаразд4'. 

Начальний — податків 
•скорость — початкова шві 

, стрельба — початку 
ля дня; Н. обучеалв — по* 

«навчання; Н. точка — пот 
точка. 

*Начальствующий сос- 
яіачальшщьклй склад, -ду 

*Начертание — нарис, 
•окопа — пірце ішінця. 

Начет — нарахування, і 
-ЛСВНЯ. 

*Начерчивать, начертить 
рисовувати, нарисувати. 
Зачинать, начать — почі 

почати; „Начинай, долай 
долай два" — „ГІочиній, 
раз, роби два“. 

*Зачинять, начинить — 
нятя, начинити. 

*Нашатьірь — сальм’як - 
Нашильник — нашильник, 
Нашильньїй —; нашильник 

«і. крюк — нашильниковнй 
Нащупьівать, нащупать - 

шцуватп, намацати. 
Не,—не, ні; не по формо (оде 

™ий) ~ НЄ 8а^рмою (одягне 

Небезопаснмй — пеббзпечшій, 
Небеленьїй — небілсшій. 
Невидимий — певйдпий; Н. 

ліель невидна, закрита ціль. 
^Невнимательньїй — пеуваж- 

Невозможность — веможлй- 
'ВІСТЬ, •вости. 

"евооруженньїй-пеозбр^сішй. 
-ьім глазом — Г&иіс <$ком. 
Невязка—нев’я'зка, -ки. 

і Негодньїй — депрндітнпй, не¬ 
гідний. 

Неграмотний —неп 
*Недействительньій 

спий. 

Неделя — тйждень, 
*Недеятельнмй - 

пасивний. 
*Недолет —недол 
Недоразумение — 

пя, -ПНЯ. 

Недостаток — т 
достача, -чі. 

*Недостоверность 
вість, -пости. 

*Недосягаемьій 
вий. 

'"Недоуздок — І 
*Нежилое помеї 

ло приміщення. 
Независимость 

-пости. 
Незаконний —; 

причина — незакЛ 
Незамедлительї 

*Незаметньгй, -ні 
-по. 

Незначительньїй 
Неизбежность - 

-чости. . 
Неизвестность - 

•мости. 

*Неисполнение — 
*Неисправность— 
ностн. - * 

*Нейзильберньій - 

начне 

непев 

НОДОСЯЖ 

пачи 

пезалежність 

- пезначний. 
неминучість, # 

невідомість, 

невиконання. 
несправність, 

■ нейзильбер- 

44, Ч 



Нейтрализовать Непрнятель 

пий; Н. пружина—иевзйльберна 
пружина. 

^Нейтрализовать — нейтралі¬ 
зувати. 

*Нейтралитет—невтралітет,-ту. 
*Некрученная нить — пес^каїіа 

нитка. 
Немедленно — негайно. 

*Нгнастье—негода, -ди. 
*Необоронительная постройна 

— пеоборОдна будова. 
*Необстреливаемьій—необстрі¬ 

люваній. 
*Необходимость — потрійність, 

-ностн. 
*Неограниченньій — необмеже¬ 

ний. 
*Неожиданность — несподіва¬ 

ність, -ностн. 
*Неоправдьіва9мьій—певппрів- 

дувапий. 
*Неослабньій — пил ьннй, без¬ 

настанний. 
*Неосновательньій — безпід¬ 

ставний. 
*Неотожженная проволока — 

невідпілений дріт (дрОту). 
*Неочередной дневальньїй — 

позацорядкОвий черговець. 
*Непересеченньій — непереті- 

тий; Н. агестность—рівна місце¬ 
вість. 

*Неповнновенне — неслухнн • 
ІІІСТЬ, -ПОСТИ. 

^Непогода — иегОда, -ди. 
*НепОДВИЖНЬІЙ - НЄруХ({мИЙ; 

Н. коробка — нерухома коробка; 
Н. охранение—нерухома охорона; 
Н. щит — нерухомий щит. 

*Неподчинение —непідлеглість, 
-лости; неслухняність, -ностн. 

*Неподчиненность — пепідля- 
гіпоя. 

*Неполньій —непОвппй; Н. вит¬ 
ки — иепОвеі звіІї; Н. ряд - не¬ 
певний ряд; Н. ЧИСЛО — НепЗвпе 
чнслб. 

*Непоражаемьій—нсуразливий; 
Н. (мертвое) прострапство — 
неуразливий (мертвий) . про¬ 
стір. 

*Непосредственньій — безпосе¬ 
редній; Н. начальник—безпосе¬ 
редній начільник; Н. охранение— 
безпосередня охорОна; Н. связь— 
безпосередній звпзЗк; Н. сопрн- 
косновепне — безпосереднє сти- 
кінпя. 

*Непредвиденньій — неперед¬ 
бачений. 

*Непредставление н...—непо¬ 
дання до... 

Непредусмотренньїй — непе¬ 
редбачений. 

*Непреодолимьій — неперемож¬ 
ний, пепереббряий. 

*Непрерьівность — неперерйв- 
пість, -пости, невпйпність, -пости. 

*Непрерьівньій—ненерерйвний, 
невпинний. 

Неприносновенность — недо¬ 
торканість, -ностн. 

Неприкосновенньїй — недотЗр- 
каний. 

Непринадлежащий — неналеж¬ 
ний. 

^Неприступний—неприступний, 
*Неприятель— вброг, -га. 
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Неприятельский Нивменвость; 

♦Неприятельсний —ворожий. 
Непродолжительний — недов¬ 

гий, корОткий; в Н-нои времени 
— незабаром, невдовзі. 
♦НепроизвольньїЙ— невільний. 
♦Непромонаемьій — водощ/ль- 

ний, пепромокільний. 
♦Непроницаемий — непроник¬ 

ливий. ^ 
' Непролитанний—непропоений. 
♦Непросматриваеммй— непро¬ 

зірний. 
*НепрОХОДИМЬІЙ — непрохідний; 

Н. болото — непрохідне болОто. 
♦Непрямая наводка — націлю¬ 

вання посереднє. 
Нерадивьій — недбійливий, 

недбалий. 
♦Неразводной — нерозвідннй; 

Н. часть моста — перозвідні ча¬ 
стина мОсту. 
♦Нераздельная ^(слитная) на¬ 

водка — нероздільне націлю¬ 
вання. 
♦Неразорвавшийся — нерові- 

рваний, що не розірвався; Н. сна¬ 
ряд — нерозірваний гармітепь, 
що не розірвався. 
♦Нервюри (ребра крила)— 

ребра. 
♦Неровность— нерівність, -по¬ 

сти; Н. местностн — нерівність 
місце вости. 
♦Неряшливо (одетий) — не¬ 

охайно (одягнений). 
♦Несамостоятельность—неса¬ 

мостійність, -ности. 
Несвоевременний — несвоє¬ 

часний. 

♦Несгораемьій — иеспалепшій; 
Н. ящик — неспаленпа скрйнька. 
♦Несоответствие — невідповід¬ 

ність, -ности. 
Несправедливий —несправед- 

лйрий. 
‘Нестроевой — немуштровий; 

Н. команда—немуштрова команда. 
♦Нес’еиньїй — нездійміний; Н. 

ось — нездійміна вісь. 
Неудовлетворение — незадо¬ 

волення. 
Неуклонно — неухильно. 

♦Неустойчивий — нестійкий. 
♦Неуязвимий — невразливий, 

нейразнйй. 
♦Нефть — ніфта, -ти. 
♦Нефтяной — нафтовий; Н. сало 

— нафтове сіло. 
Нецелесообразно — недоціль¬ 

но. 
♦Нечетний — непарйстий. 
♦Неявка — неявка, -ки; непри- 

I буття. 
Неясность—неясність, -пости. 

¥Нивеллир — нівелір, -ра. 
♦Нивеллировать — нівелювати, 

рівняти. 
♦Нижчий — НИЖНІЙ; Н. линия- 

нижня лінія; Н. окно — нижнє 
вікнО; Н. паз — нижня ґіра; Н. 
спуск — нижній спуск. 
♦Низкий, низший — низький, 

нижчий; Н. разрнв — низький 
рОзрив; Н. должность —1 нижча 
посіда; Н. начальник — нижчий 
начільник. 
♦Низмениость—низькоділ, -дО- 

лу. 
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Ниішель 

*Ниппель — ніпель, -ля. 
*Нисходящий — додільиий; Н. 

ветвь траектории—додільна га¬ 
лузь траєкторії; Н. лшшя—-до¬ 
дільна лінія. 

*Нитрация — нітріція, -ції. 
*Нитроглицерин — нітрогліце¬ 

рин, -ну. 
*Нитроклетчатка — нітроце- 

люльОза, -зи. 
*Нить — нитка, -ки; Н. покру- 

чеішая — несукана нитка. 
*Ничном — ниць. 
*Ниша— ніша, -ші. 
*Новобранец — новобранець, 

• -нця. 
*Нога—ногі,-гй; \\-ть (стро¬ 

пильная) — кроквина. 
*Нож — ніж, ножі;. Н. сапож- 

ішй — кпип, -па; книпець, -пця. 
*Ножевна— ножівка, -ки 
*Ножка (циркуля) — ніжка, 

-ки. 
*Ножницьі — нОжиці; Н. для 

резки проволоки — нОжиці дрото- 
різні. 

*Ножньі—піхви, піхов; „Штики 
в ножньї14— „Багнети в піхви44. . 

*Номенклдтура—номенклатура, 
-Р*- 

* Номер — висло, -ла; е умер, 
-ра; Н. личний— особистий ну- 
мер; юПо порядку номеров расчи- 
тайсь*—»3а чергою перелічись!* 

*Номератор — нумератор, -ра. 
*Нониус — піній, -нію. 
*Нора лисья—лисяча порі, -рй. 

Ньірянжа 

*Норма — пОрма, -ми. 
*Нориаль—-норміля, -лі. 
Нормальний— нормальний; Н. 

разрьів — нормальний рОзрив. 
Норовистий — норовистий. 
Иортоновский колодец—Нор- 

тбні ВСЬКИЙ ’ колодязь. 
Иос — ніс, ніса. 
Носик — пбсик, -ка. 
НОСИЛКИ— Ц(іші, нош, (710X0- 
рон.)—міри, мар; Н. вьючньїе— 
в’ючні ніші. 
Иосильщик-санитар—носиль¬ 

ник (-ка)-саоітар (-ра). 
Иосиммй — нбшоиий; Н. запас 
пушений запас; Н. инструмент 

— н (шепий струмент. 
Иосовой — носовий; Н. пла- 

ток хустка до шіса; Н. часть-^- 
иосові частина. 

*Носок (обуви)—посік, цїска; 
Н. чугунний — чавунний ш сбк., 
Иочлег — НОЧІВЛЯ, гЛІ. 
Иочной — НІЧНИЙ; І! бой — 

ПІЧНИЙ бій; Н-е ДЄЙСТВИЯ—НІЧЦІ 

Дії; Н. пост — нічна стійку 
Ночью — вночі. 
Нравственний — морідьний, 
♦Нулевой —нульовий; Н. вил¬ 

ка — нульовий МІЖНЙК; Н. липня 
припливання — нульова лінія 
націлювання; Н. установка уровня 

* нульова устіва ноз^мниці. 
Иумерация — нумерація, -ції. 
Нутрец-жеребец — жеребіць. 

(-бцл) - нутряк (-ка). 
Нирянне — порнніння. 
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♦Обаммуничивание — вашОру* 
вапня. 
♦Обвал—завіл, -лу; обвалення. 
♦Обваливать, -ся, обвалить, -ся 

—завалювати, -ся, завалити, -ся, 
обвілговати, -ся, обвалити, -ся. 

*Обвод (липаей)—обведення. 
♦Обволакивать, обволочь — 

обволікіти, обволокти, еаволікіти, 
заволокти. 
♦Обвязочньїй материал — в’я¬ 

зальний матеріал. 
♦Обвязочньїй угольник — още- 

пЙвий кутник. 
♦Обгибать, обогнуть—обгинати, 

обігнути; обминати, обминути. 
Обед —обід, -ду. 

♦Обеденная закладка — закла¬ 
дання на обід. 

♦Обеззараживать, обеззара¬ 
зить — внезаріжуватн, знезара¬ 
зити. 
♦Обезопасить — убезпечати, 

убезпечити. 
* *Обезоружение— обеззброєння. 
♦Обезоружать, обезоружить — 

обеззброювати, обеззброїти. 
♦Оберегать, оберечь — обері¬ 

гати, оберегти. 
♦Обеспечение — забезпечення; 

0. войск—забезпечення війська. 
♦Обеспечивать, обеспечить — 

забезпечувати, забезпечити. 
♦Обеспечивающий — 8абе8пе- 

чільний. 
♦Обещание— обіцянка, -ки; 0. 

то^жествепное — урочиста обі¬ 
цянка. 
♦Обессиливать, обессилить — 

знесилювати, знесилити. 
♦Обжалование — оскарження. 
♦Обжаловьівать, обжаловать— 

оскаржувати, оскаржити. 
♦Обжим — обтиск, -ку. 
♦Обжимать, обжать — обтиска¬ 

ти, обтиснути. 
*Обзор — Огляд, -ду; 0. кру- 

говой — круговий о'гляд. 
♦Обкапмвать, обкопать — обкО- 

пувати, обкопати. 
♦Обкладьівать, обложить — 

обкладати, обкласти. 
♦Обнручивание—обкручування. 
♦Обкуривание — обкурювання. 
♦Облагать, обложить—обляга¬ 

ти, облягти; обкладіти, обклі- 
стд. 
♦Облвно — хмара, -рц; газово* 

0. — газова хміра. 
♦Облачность — хмірність, -по¬ 

сти. 
♦Облегченньїй — полегшепий; 

0. телефонний провод — полег¬ 
шений телефОшшй прОвід; 0. 
рнсью — полегшеною рйстю. 
♦Облический — скісний; 0.,на- 

блюдение — стеження ск/сне; О. 
движепио — півзворОтппй рух, 
скісний рух. 
♦Обложение — облОга, -ги. 
♦Обман — обмана, ни; 0. зре- 

ния •— обміни зорові; 0. про- 

- 
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Обмер Обратний 

-стой — иріста обмана; 0. слож- 
ньій — складні обмана. 
♦Обмер— Обмір, -ру. 
Обмораживать, обморозить — 

обморожувати, обморОзпти. 
Обмороженний—обморОжеппй. 
♦Обмотна— Обвптка, -ки. 
♦Обмундирование — умундиру- 

еапіш. 
♦Обнажать, обнажить — оголя¬ 

ти, оголити. 
*Обнаружение — виявлення. 
♦Обнарушивать, обнаружить— 

виявляти, виявити, викривати, 
викрити, 

Обобщать, обобщить — уза- 
гільвювати, узагальнити. 

Обобщение — узагільнення. 
*Обод, ободом—Обід (Обода), 

обідОць, -дця. 
♦Ободовий — ободовий; О. ре¬ 

чень— ободОвий ремінь. 
♦Обоз — валка, -ки; 0. обьіва- 

тельский — обивітельська вілка; 
О. Н-го разряда—валка другого 
розряду; 0. 1-го разряда—вілка 

ч першого розріду. 
♦Обозначать, -ся — обознічити, 

-ся, позначати, -ся, познічити, -ся. 
♦Обозно-вещевое довольствие 

;— валкОво-речове постачіння. 
♦Обозний — валкОвий. 
♦Обозревать, обозреть—огля¬ 

діти, оглянути, озиріти, озирнути. 
♦Обойма — обіймиця,-ЦІ; 0. для 

патронов — наб/йпа обіймиця; 0. 
иаправдяющая — напрямні об/й- 
ииця; 0. разрезная — розрівні 
обіймиця. 

♦Оболонка — оболопа, -пи. 
♦Оборона — оборОна, -пи; 0. 

активная — активна оборОна; при 
О-не — підчас оборОни; 0. про- 
тпвогазовая — протигізова обо¬ 
рона; 0. нротивотанковая — про- 
тлтінкова оборона. 
♦Оборонительний — оборонний; 

0. бой — оборОнпий бій; О. дей- 
ствия — оборіані дії; 0. вона — 
оборОнна зОна; 0. полоса — обо¬ 
ронна смуга. 
♦Обороноспособность —оборо- 

ноздітність, -ности. 
♦Оборот—Оберт, -ту; (голови) 

поворот, -роту; {речи) вворот, 
-рбгу; 0. колеса —іберт колеса. 
♦Оборудование—устаткувіння; 

0. позиций — устаткувіппя по¬ 
зицій. 

*Оборудовать — устаткувіти. 
Обосновивать, обосновать— 

обґрунтовувати, обґрунтувати. 
♦Обочина—обОчина, -ни {шля- 
ху, греблі). 
♦Обоюдний — обопільний; 0. 

удар — обопільний удір. 
♦Обработка — обробка, -ки, 

оброблення. 
Образец — зразОк, -зка. 
Образование—утворення; осві¬ 

та, -ти. 
♦Образовивать, образовать — 

утворювати, утворити; образу- 
ется облако га8а — утвОрюбться 
газова хмара. 
♦Образцовий -зразкОвий, взір¬ 

цевий. 
♦Обратний—зворітний, зідпій; 
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Обратао Обхват 

0. васечка — 8воротпий зАчерк; 
0. скат возвьішєбности — 8Ідиій 
схил горбвини. 

Обратно — назад. 
*Обращать, -ся, обратить, -ся— 

ввертати, -ся, ввернути, -ся; 
0. в бегство противника — по¬ 
тіти ворога. 

*Обращение — поводження; 0. 
грубое—грубе, брутальне пово¬ 
дження; 0. жестокое—жорстАке 
поводження; 0. ласковое— ласка¬ 
ве поводження. 

*0брез—край, -Аю; (берега)— 
кант; 0; дульда гильви— край 
дулка г/ль8И. 

*0брезон— 8рі80к, -зка; окрав- 
ка, -кч. 
♦Обрубок — оцупок, -пка. 
*Обруч— обруч, -чА. 
*Обрьів— урвище, -їда. 
*Обрьівистьій — урвистий. 
*Обсадка— обсАджування. 
Обсеменение —зАсів, -ву, за- 

сівіеня. 
*Обсервадионньій — обсерва¬ 

ційний; 0. нона — обсерваційна 
міна. ^ 

*Обсечна—(действ.) обсікан¬ 
ня, обрубуваиня;(мрбй^.)—обсі- 
кач, -ча; 0. стальная — сталевий 
обсікіч. 

*Обследование —обслідування. 
*Обслуживание — обслугову¬ 

вання; 0. санптарное—санітарне 
обсдугАвувашія. 

*Обслуживать, обслужить — 
обслуговувати, обслужити. 

*Обслуживающий — обслужннй; 

0. впачепие — обслужне привні- 
чеиня. 

^Обстановка —_обстАва, -ви, 
обстАвшш, -вин; 0. оператив¬ 
ная — оперативні обставини. 

*0бстрел — Обстріл, -лу; 0. 
стеснешшй — обмежений обстріл. 

*Обстреливаемьій — обстр/лю- 
ваний; 0. пространство — обстрі¬ 
люваний прАстір. 

*Обстреливать, обстрелять— 
обстрілювати, обстріляти. 

Обсуждение — обговорення. * 
*ОбсмпАть, -ся, обсипать,-ся— 

обсипати, -ся, обсипати, -ся. 
♦Обтекать, обтечь — обтікАтд, 

обтекти, обходити, обійти. 
*Обтирание —обтирання. 
*Обтирать, обтереть— обтн- 

і ріти, обтерти. 
^Обтюратор — обтуратор, -ра. 
*Обтюрация—обтуріція, -ції. 
♦Обтюрировать —1 обтурувати."* 
* Обтюрирующий—обтураційний; 

0. кольдо—обтураційне вільце. 
Обувать, обуть — взувАти, 

взути. 
Обутьій — взутий. 
Обувь — взуття. 

*Обух — обух, -ха. 
*Обучать, обучить — навчАти, 

навчити, вивчати, вивчити. 
*Обучение —павчіння, наука, 

-ки; 0. начальнеє—початкАво на- 
вчіння; 0. совместное — спільно 
павчАння. 

*Обхват—обхАплюваиня, обхАп- 
лення, обійми, обійм; в 0. —в 
обійми. 
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Обход 

♦Обход—обхід, обходу; 0. мест- 
ности—обхід місцевости; 0. участ- 
ка — обхід дільнйці; периметр 
О-да — перйметер обходу. 
♦Обходить, -ся, обойти, -сь — 

обминіти, обхбдити, -ся, обійтй, 
-ся, обминути. 
♦Обшивка — обшивка, -ки, об- 

шивіипя. 
♦Обшлаг — вилбга, -ги. 
♦Общевойсковой — загільно- 

військбвий. 
♦Общежитие — бурса, -си. 
♦Общенив—впбсини, -син, спіл- 

кувіння; 0. личное — особисті 
внбсігаи. 

Общественньїй —громідський; 
О. бедствие — громідське лихо. 
♦Обіций—загальний, спільний; 

0. горизонталь—спільна поземп- 
на; 0. порядок—загальн ій поря¬ 
док; 0. собранив — вагальш збо¬ 
ри; 0. состязания—загальні зма¬ 
гання. 
♦Об’единенньїй — об’єднаний. 
♦Об’ездной—об’їзний; 0. уча- 

<іток дороги — об’їзна дільийця 
ШЛЯХ)*. 

♦Обезжать, об’ехать — об’їж¬ 
джати, об’їздити, об’їхати. 
♦Об’єкт — об’Єкт, -ту. 
♦Об’єктив — об’бктйв, -ву. 
♦Об’єктивний—об’єктивний; 0. 

окошко — вікбяце об’єктиву, 
♦Об’єм — ібсяг, -гу. 
♦Об емистьій — засідпий, укді- 

дистий; 0. фураж — засідний 
фураж. 
♦Об’яснительньїй — поясня'ль- 

Огневой 

пий; 0. записка—поясняльна за¬ 
писка. 
♦Обьівательский — обиватель¬ 

ський; 0. квартира _ обивітель- 
ська квартира. 
♦Обьїкновенньїй — ЗВИЧІЙННЙ; 

0. взрьів — звичайний вибух; 0. 
шаг — звичайний крок. 

Обмскивать, обьіснать — об¬ 
шукувати, обшукіти, трусити, 
потрусити. 

Обьічньїй — звичійеий, звич¬ 
ний; 0. по ложе ниє — звичайне 
становище, звичайний стан. 
♦Обязанность—обов’язок, -8Ку; 

0. служебная—службовий обов’¬ 
язок. 

Обязательньїй — обов’язко¬ 
вий. 
♦Овал —* овал, -лу. 
♦Овальний — овільний. 
Овес — овес (вівсі). 
♦Овладевать, овладеть—опа¬ 

новувати, опанувіти, здобувати, 
здобути, 
♦Овраг—яр, яру. 
♦Овсяний — вівсяний, на овес. 
Оглашение — оголошення. 

♦Оглобля — голОбля, гЛІ. 
♦Огневой — вогневий; 0. вал— 

вогневий вал; 0. группа—вогне¬ 
ва група; 0. завеса — вогнева 
заслОна; 0. задача—вогневе зав¬ 
дання; 0. мешок — вогневий мі- 
шОк; 0. позиция — вогневі пози? 
дія; 0. йол оженив—вогневйй стан; 
О. преграда тг- вогневі перепОна; 
0. рубеж — вогневйй рубіж; 0. 
связь—вогповий звязОк; 0. срод- 
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Огнемет 

ства—вогнев( засоби; 0. точка— 
вогневії точка. 
♦Огнемет — вогнемет, -ту; 0. 

ранцевий — різцевий вогнемет. 
♦Огнеметание — вогнеметання. 
♦Огнеметний — вогнеметний; 

0. фугас — вогнеметна фуг&са. 
♦Огнеприпаси —вогнеприпйси, 

-сів; расход 0. — витрата вогне¬ 
припасів; пополпеиие 0.— попбв- 
иення вогнеприпісів. 
♦Огнесклад — вогнесклад, -ду. 
♦Огнестрельньїй — вогнепаль¬ 

ний, стрільний; 0. оружие—вог¬ 
непальна 8брбя; 0. припаси—вог¬ 
непальні лрипісн; 0. рана — 
стрільни рана. 
♦Огнеупорннй — вогнетривкий. 
♦Огниво — кресало, -ла. 
♦Оголовье — наголбвач, -ча; 

0. мундштучнеє — байрічпдй на- 
голбвач. 
♦Оголять, оголить — оголяти, 

оголити. 
♦Огонь—вогбнь, вогню; „Огонь" 

—„Вогбнь“; 0. автоматический— 
автоматичний вогбнь; 0. артпл- 
лерийский — гарматний вогбнь; 
0. беглий — перебіжиш! вого'нь; 
0. ближинй — близький вогбнь; 
0. вести—стріляти; вид огня — 
рід огню; 0. гру пповой-гру по¬ 
вий вогбнь; 0. дальпий — дале¬ 
кий вогбнь; 0. действитедьвий— 
дійсний вогбнь; 0. заградитель- 
ньій—8аслбнний вогбнь; 0. ком- 
бияироваиний—комбіибваний во¬ 
гбнь; 0. косоприцельний — нав¬ 
скісний вогбнь; липня 0. — лінія 

Одевать 

вогшо; меткий 0. — влучний во¬ 
гбнь; меткость 0. — влучність 
вогшо; напряжеипость 0.—напру¬ 
женість вогню; 0. навесньїй — 
звислий вогонь; 0. пенрерив- 
ний—безупинний вогбнь; 0. оди¬ 
ночний — ВОГОНЬ ПООДЙНЧИЙ; Л. 
перекидпой — перекидний ВОгбнЬ; 

0. перекрестний — перехресний 
вогбнь; 0. с рассенвапием — во¬ 
гбнь із рбзсівом; 0. редкий — 
рідкий вогбпь; ведевив 0.—про- 
віджения вогню; возобповлешіе 
0.—відновлення вогпю; открнтие 
0.—розпочинання вогню; перенос 
0. — перенесення вогню; нерерив 
0. — переривйппя вогню; прекра- 
щение 0. — пршійненпя вогню ^ 
развить огонь — зміцнити вогбнь; 
0. скачками вперед—вогбнь екб- 
камц наперед; разделесие 0. -т- 
пбділ вогню; распределепие огня— 
розпбділ вогніб; сосредоточеиие 
огня—зосередження вогшо; у пра¬ 
вд енне О-нем — керування вог¬ 
нем; 0. фланговий — флапковий 
огонь; 0. фронтальний — фрош- 

тільний вогонь. 
Огород — горбд, -до.- 

♦Ограда, ограждение — огорб- 
жа, -жі, забезпечення. 
♦Ограждать, оградить — ого- 

рбджувати, огородити,-забезпечу¬ 
вати, забезпечити. 
♦Ограничение — обмеження. 
♦Ограничивать, ограничить — 

обмежувати, обмежити. 
♦Ограничитель—обмежник, -ка. 
♦Одевать, одеть — одягати 



Од етьій ОковашшІЬ 

одягти; „Одевать сбрую“ — „за- 
шбрувати". 

Одетьій — (з) одягнений; не 
по формо 0.—поза формою одяг¬ 
нений; неряшливо 0. — неохайно 
одягнений. 

*Одежда — Одяг, -гу; 0. верх¬ 
няя— верхній Одяг; 0. защит- 
ная—захисний Одяг; 0. окопа — 
ОДЯГ ШІНЦЯ; 0. ОТКОСОВ — Одяг 
спохОвнн; 0. постовая — стійкО- 
внй Одяг; форма 0.—фОрма Одягу. 

Одеяло — ковдра, -ри. 
Один — один, сам; „Одна оче- 

редь (двеочереди), беглнй огонь44 
— уОдіїа чергі (дві черги), пе¬ 
ребіжний вогонь"; „Одними ру¬ 
ками коли** — „Самими руками 
кодйи. 

^Одиночка — одинець, -яця. 
*Одиночньій — поодипчий, по¬ 

одинокий, самОтпий, опрічний; 
0. камера — опрічпа кймера; 0. 
огонь — поодипчий огОнь; 0. 
пост—поодйнча ст/йка; 0. уче¬ 
пив—впріви одинцем; 0. цель— 
поодйнча ціль; „О-ми заряжай"— 
„ПоодинОкшш заряджій1*; „0- 
ннми начипай1* — „ІІоодипОкими 
починай". ^ 

*Одноконньій — однокінний. 
* Одноместньїй — одпомісцевий. 
Однообразие —одноманітність, 

-пости; 0. наводки — одноман/т- 
ність націлювання. 

О днообразньїй — одноманітний. 
* Однопроводньш — однопров/д- 

ний. 
-*Односкатньій —односхильний. 

*Однотонность — однотОнпістц. 
-пости. 

* Одкоцветньїй —однобарвний^ 
Одьішка — дихавйця, -ці. 
Ожевальная форма—ожевіль- 

на форма. 
Ожидание — очікування. 

*Ожог—Опік,-ку; {водою) Онар„ 
-ру. 

*Озеро — Озеро, -ра. 
Ознакамливать, ознайомить—% 

ознайомлювати, озпайОмити. 
Ознаменование — знак, -ку^ 

овн&ка, -ки; в 0. — на озпйгсу^. 
па пам’ятку. 

^Озокерит—озокерит, -ту, віск 
земляний. 

Оказьівать, -ся, оназать, -с» 
— виявляти, -Ся, виявити, -ся; 
0. ноиощь — допомагати, допо¬ 
могти. 

Окапувание — окОпуванпя. 
*Онапьівать,-ся, окопать, -ся— 

обкОпувати, -ся, обкопати, -ся. 
*Окисление — окислення. 
*Окись — Зіікис, -су; 0. желе— 

за залізний зйкис; 0. углеро- 
да — однозакис вуглецю. 

Оклюзия—оклюзія, -зії; 0. га- 
80В —ОКЛЮЗІЯ ГіізІВ. 

Оклад — платня, -ні. 
*Окно — вікно, -ті; 0. верх¬ 

нєє—верхнє вікно; 0. для вихо¬ 
ду газов — вікно для виходу г£- 
зів; 0. нижнєє — нижнє вікнО;. 
0. продолговатое — довгОсте вік— 
пО; 0. слуховое —дахове вікнО*. 

*Онованнмй—окутий; 0. же- 
лезом — окутий зал/зом. 
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Оиерация 

*Оковка — (действие) обві- -яц£; 0. селения — кінець села, 
шування, (вещь) 8ак(вець,-вця. *0ираска — забарвлення, фар- 

’Оковьівать, оновать— обкі- бувіиня, пофарбувйпня; 0. под¬ 
якувати, обкувітн. ражательная —наслідівне фарбу- 
♦Онолица— околиця, -ці. віння, бйрвлення; О.предмета— 
*0колодок—лікарський пункт. бйрва предмета, пофарбувйішя 
♦Оконечность — кінець, кінця, предмета, 

жрай, -аю\{человека) кінцівка. *Окрашивание — забарвлення, 
Оконечности— руки (рук) Й фарбування; 0. 8ащнтпое—захис- 

я<5гц (піг). не забйрвлеиия. 
Оконечньїй— кінцевий. Онруг — округа, -ги. 

♦Ононньїй— віконний; 0. ко- *Окр жать, окружить — ото- 
<слк—лутка, -ки; 0. рала — ві- чувати, оточити, 
кіінна варціба; 0. стекло—шиб- *Окружение — оточення, 
жа, -ки; 0. форточка — кватйр- *Октябр>ский—жовтневий; 0. 
ка, -ки. , революция—Жовтнева революція, 
♦Окоп — шанець, -нця; 0. без- -ції. 

ібрустверньій —.безбрустверовий ♦Окуляр —окуляр, -ра^ 
ллапець; 0. гиездннй-гніздовий ♦Окулярньїй — окулярний; 0. 
шанець; 0. для стрельбьі лежа— (глазпая) трубка—окулярна труб- 
лнаїїець для стріляння павдежач- ка. 
?кп; 0. для стрельбьі с ^колена — ♦Окутьівание—обгіртйиня, опо- 
шанець для стріляпня з коліна; впвіпня; 0. газами—оповивйшія 

•О. для стрельбн стоя — шанець газами. 
.для стріляння навстоячки; 0. за- *Олово — цйна, -ни. 
‘пасньїй—вапаспий шанець; 0. из ♦Ольдгамовское соединение— 
-снега—шанець зі снігу; 0. кин- Ольдгамова глуха, 
вальний—кинджальний шінець; ♦Омеднение —оміднсппя. 
О. ложпнй—фальшйвий шанець; ♦Опалзьівать, оползти—осуві- 
0. отдельйнй—окремий шйнець; тися, осунутися. 
О. пулеметньїй—кулеметний ш«і- *Опасность— пебезпе'ка, -ки. 
яєць; 0. стрелковмй стрілець- Опасньїй — небезпечний, 
жий шінець; 0. в_ плане змей- ♦Опахало — віяло, -ла. 
зсою — шанець у плані змійкою; *Оперативньій — оперативний; 
0. ячеечннй—гніздовий шйпець; О.заданне—оперативне завдйння; 
жачертапие' О-па—пйрис шанця. 0. обстановка — оперативні об- 
♦Окошко — вікні, -на; 0. об’- стйвпни; 0. приказ — оператйв- 

«ктивное — вікінце об’єктива. ний наказ. 
*Окраина—край, -йю, кінець, ♦Операция — оперіція, -ції. 

і» • 

Юковка 



Опилки Оргаш 

♦О пилки—(древесньїв) тирса, 
си; 0. (металлия.)—ошурка, 
-ки. 
♦Опираться, опереться — опи¬ 

ратися, опертися,спиратися, спер¬ 
тися. 

*Описание — йпис, -су; 0. уст- 
пое — усішй бпис. 
♦Опись—ііпис, -су, реістер, -тра; 

0. кратная лошадям — короткий 
реестер Кі$ПЄЙ; 0. оруяіия—ре£- 
стер збрЛ. 
♦Оплетка — Сплітка, -ки. 
Оповещать, оповестить—опо¬ 

віщати, оповістити, сповіщати, 
сповістити. 
♦Опознавательньїй —прикмет- 

пий; 0. зпак — прикметний 
знак. 
♦Опознавать, опознать—роз¬ 

пізнавати, розпізнати. 
♦Опозкание —розпізнання. 
♦Оползание — осувіпня. 
♦Опора—опора, -ри; 0. моста— 

оп<іра мбсту. 
♦Опорний — оперний; 0. втул¬ 

ка — отІрннй утулок; 0. плос- 
кость—оперна площа; 0. пупкт— 
оперний пупкт; 0. стакан — 
оперний цил/пдер. 
♦Опорожнять, опорожнить — 

спорожняти, спорожнити. 
♦Опорожненньїй —сйорЛлшепий. 
♦Оправа — оправа, -ви; 0. по¬ 

перечного уровпя — оправа попе¬ 
речної поземниці. 
♦Оправка—опрйвлення, «Іправіса. 
♦Оправлять, - ся, оправить, -ся 

— оправляти, -ся, опрйвиги, -ся; 

(вьіздороветь) — вичуняти;. 
,,Оправиться" — „Спочйнь". 
♦Опрашивать, опросить—до¬ 

питувати, допитіти. 
♦Определение—визначення; О- 

положення точвв — вйзпачепия 
положення Ті^ЧОК; 0. првВЬШе- 

пня точек — визначення переви¬ 
щення тбчок; 0. расстояппя — 
вйзпачеїшя відділення; 0. точк» 
стояпия—вЙ8начення тічки сто— 
янпя. 
♦Определенний — певний, ви- 

значений. 
♦Определять, -ся, определить,. 

•ся—визначати, -ся, визначити,, 
-ся, приіпачітн, -ся, признічи- 
ти, -ся, присуджувати, присудити. 
♦Опрокидивание — перекпдіп- 

ня, персвертДння. 
♦Опрокидьівать, опрокинуть — 

перекидітщпсрекйиути, перевер¬ 
тіти, переверпути. 
♦Опрос — ірит, -ту, опйту— 

вапяя. / 
♦Оптический — оптйчпий; О*. 

облай—оптйчпа обмапа: 0. при- 
ДЄЛ—ОПТИЧНИЙ агірПИК; 0. СВЯ8Б— 

оптичний зпязо'к. 
♦Опускание — спускання. 
♦Опускать, опустить—спуска¬ 

ти, спустити. 
♦Опускной — спускний. 
♦Опуш а .— (одеждьі) обля¬ 

мівка, -ки; (яеса)—узлісся. 
♦Опьітньїй—досвідчений, спріб-* 

ний. 
♦Оранжевий —жовтогарячий. 
♦Орган — ірган, -па. 



% 

Оргашштор Осведомлепность 

Органйзатор — організітор, 
-ра, упорядник, -ка. 

Организациончо - распредели- 
тельньїй отдел—організаційно - 
розподільний відділ. 

Организационньїй — організа¬ 
ційний. 
♦Организация—організіція, -ції; 

(чего) улаштування; 0. с’емки — 
•організіція здіймання. 

Организованность—організо¬ 
ваність, -пости. 
♦Орден — Орден, -иа; 0. Крас¬ 

ного Зпамопи—Орден Червоного 
Пріпору; 0. Трудового Знамени— 
Орден Трудового Пріпору. 
♦Ордер — Ордер, -ра* 
♦Ординарец—ординірець, -рця; 
О. личннй— особистий ордина¬ 
рець. 

♦Ординарньїй — ординарний, 
звичайний. 
♦Ордината — ордината, -ти. 
♦Ориентир—орієнтир, -ра; 0. 

<>уссоль — орієнтир бусОля. 
♦Ориентирование—орієнтуван¬ 

ня. 
♦Ориентировать, -ся — орісн- 

•тувіти, -ся. 
♦Ориентировочннй — орієита- 

.ційпий; 0. паправлепне—орїєн- 
’таційний піпрям; 0. предмет — 
•орієнтац/йнпй предмет. 
♦Оркестр — оркестра, -ри. 
♦Ортоскоп — ортоскоп, -на 
♦Орудне — гарміта, -ти; зна- 

•ря'ддя; 0. с затвором—гарміта 
Із замкОм; 0. сопровождения— 
супровідні гармата. 

♦Орудийньїй — гарніший; 0. 
запряжка—гарматний зінряг; 0. 
начальник — начальник гармітй; 
0. расчет — обслуга гармітй; 
0. учение—гармітне павчінпя. 
♦Оружейник—зброяр, -рі. 
♦Оружейньїй — збройовий; 0. 

каптенармус —збройовий капте- 
нірмус; 0. мастерская—зброяр¬ 
ня; 0. склад — збройниця. 
♦Оружие—збрОя, -І)0ї; 0. глад- 

коствольное—гладкоцівкова збрОя; 
0. заручное—запаона збрОя; 0. 
заряженное—заряджена збрОя; 0. 
колющее—колбльпа зброя; 0. ма- 
газинное — магазинОва вбрОя; 0. 
наревное—нарізні збрОя; 0. ог- 
нестрельное—вогнепільна збрОя; 
0. рубящее — рубальна зброя; 
0. холодное — січні збрОя; Ору- 
жнем владспие—орудування збро¬ 
єю. 
♦Осада — облОга, -ги. 
♦Осадка — осідіїшя. 
♦Осадньїй—облОждиіі; 0. по- 

ложедпе—стаи облОги. 
♦Осадок — [атмосф.) Опад, 

-ЯУ; (гуща) осад, -ду, гуща, -щі. 
♦Осаждать, осадить — обляга¬ 

ти, облягтй, обступати, обступи¬ 
ти, (химич.) осідясувати, оса¬ 
дити. 
♦Осажденньїй—облОжений; об¬ 

ложенець, -нця. 
♦Осаживать, осадить (опус¬ 
кать) — осаджувати, осадити; 
(коня)—збивіти, вбити. 

Осведомленность —поінфор¬ 
мованість, -пости. 

чвг.* г 
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ОсВІ'ЖЄНИЄ Особнй 

*Освежение— відсвіження; 0. 
воздуха — провітрювання. 
♦Осветительньїй—освітлюваль¬ 

ний; 0. прибор—освітлювальний 
прилад; 0. ракета—освітлюваль¬ 
на ракета. х 

*Освещать, осветить — освіт¬ 
лювати, освітлити. 

*Освещение —освітлення. 
Освидетельствование—Огляд, 

-ду. 
Освобождать, -ся, освобо- 

дить, -ся—звільняти, -ся, звіль- 
нйти, -ся. 

Освобошдение — звільнення; 
0. доерочное—дотермінове звіль¬ 
нення; 0. от наряда—звільнен¬ 
ня від наряду. 

*Осевой— осьовий; 0. нако¬ 
нечник — осьовий наконечник, 
-ка; 0. подшшівик — осьОва 
вальнйця. 

*Оседатель—осідник, -ка. 
*Оседаюідий—осідний; 0. при- 

способление — осідпйй пристрій; 
0. дилиндр — осідний циліпдер; 
О. часть — осідпі частйна. 
♦Оседльївать, оседлать — сід- 

літп, осідлати. 
. *Оселок — брусОк,- -скі. 

♦Осечна— осічка, -ки. 
♦Осколок — скілка, -ки. 
♦Осколочний — скалковий. 
*Ослабленив — осліба, -би. 
♦Ослаблять, ослабить—послаб¬ 

ляли, послібити; (поводья) по- 
пускіти, попустити; хО-итьвлия- 
ВИЄ — 8МЄНІПНТИ вплив. 
Ослепление — осліплення. 

Ослеплять, ослепить — осліп¬ 
ляти, осліпити, засліплювати, 
засліпити. 
♦Ослушание —пепОслух, -ху. 
Осматривать, осмотреть — 

оглядати, оглянути. 
♦Осмолка— обсмалювання, об- 

смОления. 
♦Осмотр -т- ОГЛЯД, -ду; 0. иа- 

спекторский—інспекційний Огляд; 
0. медицнаский—медйчний Огляд. 
Осмотрительно — обачно. 

♦Оснастка—оснащування, осні- 
щепня. 
♦Основа — оснОва, -ви; О.сет- 

чатая—сітчіста оснОва; 0. сплош- 
ная—суцільна оснОва. 
♦Основание — підстава, -ви; 

оснОва, -ви; 0. деревяниое—де¬ 
ревина оснОва; 0 деятельпое— 
активна оснОва; 0. недеятельное— 
пасивна оснОва; 0. масштаба — 
оснОва мірила; 0. мушки—оснО¬ 
ва мушки; 0. прицела—оснОва 
мірникі; 6. ската — спід схилу; 
0. уровяя — оснОва поземннці. 

Основательность — грунтОв- 
ність, -пости. 

Основательнуй — ґруетОвний. 
♦Основной — основний, голов¬ 

ний, провідний; 0. горизонталь— 
основні поземина; 0. доска—ос¬ 
новна дОшка; 0. заряд—основ¬ 
ний варяд: 0. мисль — провідна 
думка; 0. орудне—основні гар- 
міта; 0. стойка—основні ності- 
ва; 0. точні — основні точка. 

О с о б ьі й — (отдельний) 
окремий, (особеннььй) особ- 
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Отбрасьівать 
Оставаться 

ЛИВИЙ; 0. ОТДЄЛ — ОКреМИЙ ВІД¬ 
ДІЛ. 

Оставаться, остаться — за¬ 
лишатися, залишитися, лишати¬ 
ся, лишитися. 

Оставлять, оставить —* ли¬ 
шати, лишити, залишати, зали¬ 
шити, кидати, покинути. 

*Останавливать, -ся. остано- 
вить, -ся—зупиняти, -ся, зупини¬ 
ти, -ся, спиняти, -ся, спинити, -ся. 

*Останавливающий — 8упйн- 
ний; 0. удар — зупинний удар; 
0. укол — зулйниий укол. 
Установка — зуииика, -ки. 
♦Остов — снасть, -ти, кістяк, 

-кіі; 0. вовчати й — вінчіста 
свасть; 0. станка — снасть стан- 
кй; 0. стойчаїнй — сторчова 
снасть; 0. треноги — снасть-три- 
піжка. 

Осторожность — обережність, 
-ностя. 
♦Острие — вістря; (пгльї) жа¬ 

ло, -ла; (ПОЖа)— ЛЄ80; (пре- 
рьівателя) — шпевик, -ка. 
♦Остров *—істрів, -рова. 
*Острогубцьі — гострогубці. 
♦Остроконечньїй—гострий; (го¬ 
ра) стрімчастий; 0. луля — гі- 
стра куля. 

*Остряк— гостряк, -кі. 
*ОсушиТЄЛЬНЬІЙ — висушнйй; 

0. канава — внеушна каніва. 
Осуществлять, осу ществить— 

здійснювати, здійснити; справ¬ 
джувати, справдити. 

Осьіпіть, -ся, осипать, -ся— 
обсипати, -ся, обсипати, -ся. 

♦Ось — вісь; 0. абсцисо — вісь 
абсцис; 0. барабана — вісь бара¬ 
бана; 0. боевая — бійна вісь; 
0. ведущая — тягові вісь; О.вра-' 
щення ричага — вісь обертання 
важеля; О. вмб раси ват еля—вісь 

І викидачі; 0. дифференциала — 
вісь диференціалу; 0. дороги — 
вісь шляху; 0. канала ствола — 
вісь каналу цівки; 0. курка —. 
вісь курка; 0. вес’емеая— не- 
ядійміна вісь; 0. овала — вісь 
овілу; 0. ординат— вісь ординат; 
0. ноходная — похідна вісь; 
0. приемніїка — вісь приймачі; 
0. рассеивапия — вісь різеїву; 
0. рукоятки —вісь ручки; 0. связл 
— вісь звязку. 
♦Отапливать, -ся, отопить, -ся 

— огрівати, -ся, огріти, -ся. 
*Отбив—відбивання; 0. кру- 

говой — колове відбивання; 0. 
уступаюіций — відступне відби- 
ВІІІВЯ. 

*Отбивать, -ся, отбить, -ся— 
відбивати, -ся, відбити, -ся; ,0т- 
бей вворх44 — „Відбий догори41; 
„Отбей палево44 — „Відбий нал/- 
во44; Отбей направо44 — „Відбий 
направо44; „Отбить ответ44—„Від- • 
бйти відповідь44. 

*0тбит?е/—відбиття; 0..атаки 
— відбиття атаки. 
.*Отблесн — відблиск, -ку. 
♦Отбой — відбій, -бій). 
♦Отборньїй — добірний; 0. боец 

— добірний боєць. 
Отбрасьівать, -ся, отбросить, 

■ ся від(од)кидати, -ся, від(од)- 
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Отбьівать Отдеденне 

кйиути, -ся; від(од)бив4ти, -ся, 
від(од)бпти, -ся. 
♦Отбьівать, отбьіть — відбува¬ 

ти, відбути; 0. наказанне— від¬ 
бувати, відбути кару. 
♦Отбьітие—відбувіння, відбуття. 
♦Отверстие —отвір, -вору; 0. 

вьіпускпое — випускний (ІТВІр; 
О. для оси курка — отвір для 
(ІСИ курка; 0. для ноходной оси— 
4твір похідної іщ 0. газовое— 

гізовий бтвір; 0. запальпое — 
підпільний ітвір; 0. крутлое *— 
круглий бтвір; 0. навиптован- 
ное—наґвнатбваний бтвір; 0. па- 
ливпое — наливний бтвір; 0. па- 
роотводное—паровідвідний ітвір. 
♦Отвертна— ро8шрубнііКі -ка. 
♦Отвертьівать, отвертеть — 

відкручувати, відкрутити, відвер¬ 
тіти, відвернути. 
♦Отвес-ВИСІК, -СКІ.' 
♦Отвесно—прямовисно, стрімко. 
*Отвесньій—стрімкий, стінуві- 

тий, сторчовйй; 0. берег — стрім¬ 
кий беріг; 0. ноложение прибо¬ 
ра — сторчове поліжешш прй- 
строю. 
♦Ответ — відповідь, -ди; 0. 

сложнцй — складна відповідь. 
♦Ответньїй— зворотний; 0. ата¬ 

ка — зворотна атака. 
Ответственность — відпові- 

дільність, -пости. 
Ответственньїй— відиовідаль- 

иий; 0. організатор — відпові¬ 
дальний організітор; 0. секре- 
тарь — відповідільний секретар. 
♦Ответчик—відповідальний, -ка. 

Отвечать, ответить—відпові¬ 
дати, відповісти. 
♦Отвинчив ть, отвинтить—від¬ 

гвинчувати, відґвинтйти. 
♦Отвлекать, отвлечь—відвер¬ 

тіти, відвернути; відтягіти, від¬ 
тягти. 
♦Отвод —відвід, -віду, ВІДВІ- 

джешія, відведеная; 0. води — від¬ 
ведення води; 0. квартир від¬ 
веденая приміщень; 0. круговой 
—.колове відвернення; 0. нростой 
— прісте відведення; 0. тока — 
відведення струму; 0. ударом — 
відведеная ударом. 
♦Отводить, отвести — відва¬ 

дити, відвести; відвертіти, від¬ 
вернути. 
♦Отводка — відвіднйк, -кі. 
Отворять, отворить — відчи¬ 

нити, вцчинйти. 
♦Отвращбние — відвертіння; 

0. нибега — запобігання втечі. 
*0твязьівать, -ся, отвязать, 

-ся (о логаади) — (од)від- 
вазуватн, -ся, (од)відвязіти, -ся. 
♦Отгибать, отогнуть — відги- 

іііти, відігнути. 
♦Отдавать, отдать — (од)від- 

давіти, (од) від діти; 0. ириказа- 
лие — діти накіза, иаказати. 
♦Отдаление — віддалення; від¬ 

даль, -їй. 
♦Отдача (орудия) — відбій, 

-бію. 
Отдел — відділ, -лу; різділ, 

-лу. 
*Отделение — (войск. соеди- 
неп.) рій, рою; ВІДДІЛ, -Xу; 
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Отделешшй 
Отлагательство 

УТД0ЛЄННМЙ — ройовий; О 
окоп— Шсіеець на рій. 

*Отделка — оброблення, оброб¬ 
лювання. 

Отдельно —- окремо. 
Отдельньїй — окремий; (еди- 

пичньїй) поодипбкий; 0. боец— 
окремий боіць; 0. кавалерийская 
бригада — окрема кінна бригада; 
О. караул — окрема сторбжа; 0. 
часть — окрема частина; 0. зс- 
кадрон — окрема кінна сотня. 

г ^ ЯТЬ» отделить —відо¬ 
кремлювати, відокремити, відді¬ 
ляти, відділити. 

"Отдушина — продух, -ху. 
Отдьіх — відпочинок, -дку. 
Отдьіхающий —що відпочиває; 

и. часть — частина на ріиплит'/п 

*Откидьівание — віл 
*Откладьівать, отлої 

кладатн, відкласти. 
*Отнлонение — в/дх 

лепіія; 0. вероятное 
ное) — імовірний (сері 
ХПЛ; 0. пули — ВІДХИЛ 

40тклонять, отилони 
хиляти, відхилити, в 
відвернути. 

^Отномандировьівать 
мандировать— відряд 
рядити. 
гОткос — спохбвпна, 

естествелннй — властн 
вина,- 0. крутой — кру' 
вина. 

*Откосньій— спохбвип 
ний; Откосннй ПЄМЄНЬ - 



■і. 

Отличаться, отличиться—(од) яначувапия; 0. орудия— вазна- 
відрізнитися, (од)відрізнйтися; чапня гармати. 
(од)від8начатися, (од)відзнічи- Отмечать, отметить — зазна¬ 
тися. чати, зазначити. 

Отличие— відміна, -пи; від- *Отмастка— вимОщеппя. 
зніка, -ки. - Отмостить-- (досками) ви- 
♦Отличительньїй — відмітний, мостити, містити; (одмн&м)--- 

відмінний; 0. знак—відмітний вибрукувати, 
знак, гку. *Отмьівка — відмивіпня; від- 

*Отличньій — видатний; дуже мивка. 
'гарний, відмінний; 0. стрелок— *Отмьшать, отомкнуть — від- 
видатний стрілець, -ЛЬЦЯ; 0. микітп, відімкнути; 0. штнк — 
стрельба — видатно стріляння. здіймати, впяти багнета. 
♦Отлогий — положистий; 0. *Относительньій —• відпОспий;. 

траектория — полОжпста траєк- 0. длина тела орудия — відпОс- 
тбрія, -рії. на довжині тіла гармати; 0. за- 
♦Отлогость—положистість,-то- ряд — відносний заряд;, 0. ко¬ 

сти; 0. ' траекторни — положи- мапдование внсот — відпОсне ко~ 
стість траєкторії. мандувапня висОт. 

*Отложение—пОклад, -ду; від- *Отношение — відношенняг- 
кладіння. (канц.) завідОмленпя. 

Отлучаться, отлучиться—(од) *Отогнутьій — відігнутий, 
відлучатися, (од)відлучйтися. *Отодвигать, отодвинуть — 

Отлучившийся — що відлучив- відсувати, відсунути, 
ся. *Отожженнмй — відпілеиий; 0.. 

*Отлучка — віадука; 0. само- проволока —відпалений дріт, 
вольиая — самовільна відл^ка. *Отопленив —Огрів, огрівай- 

*Отмель — обмілина, -ни. ця; О. паровое — огрів па,^ 
Отмена — скасування. ровйй. 
Отменять, отменить — касу- Оторванность — відірваність, 

вати, скасОвувати, скасувати. -ности. 
*Отмеривание — (од)відмірю- Оторг — {скор>) відОрг, -га* 

ваняя. *Отпор — відсіч, -чи. 
*Отметка—Базпаьа, -ки; пО- *Отправление — Биряджіппя,. 

значка, -ки; 0. внсот — пОвнач- вйряджепня; викОнання; 0. ко¬ 
ка висОт; по отметкам — 8а ва- манд — виряджіпня команд; 0^ 
зніками. обязанностей—викОпання обОв’яз- 

*Отметчин—зазначник, -ка. ків; 0. поезда — внряджіяня по- 
*Отмечание — зазначіння, за- їзда, вйрушення пОїзда. 
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Отправлять 
Отступательннй 

І . р,тРиЦнтельчьій—негативний 
від’ємний. 

*Отрог — віднога, -ги. 
*Отростон — паросток, -тка. 
Отрьівка — копання, відкЄпу- 

вапня; 0. окоп — копання шінця. 
Отряд—загін, -гіїну; відділ, -лу; 

. автомобильньїй —автомоб/ль- 
пий загін; 0. бапно-прачешно- 
дезипфвкциопний —лазне-нріль- 
но-дезннфекційний відділ; 0. бо-4 
ковой боковий загін; 0. воз- 
духоплавательний— повітроплав¬ 
ний загін; О. головной — голов¬ 
ний загін; 0. десантний — де¬ 
сантний 8агш; 0. поревязочньїй_ 
перев’язувальний відділ; 0. сто- 
рожевой — сторожовий заг/н; 0. 
строевой — муштровйй вагін* 0.' 
авакуационний — евакуаційний 
відділ; 0. зпидеашческий — епі¬ 
демічний відділ. 

•Отсек — відруб, -бу. 

Отсенающий зуб — зуб-ви- руб. 3 А 
*Отсечна-отражатель — від. 

руб-відбивач. 
*Отсечньій — відрубний; О.по- 

зиция відрубна позиція, -ції. 
Отсрочна — відречення. 
,,Отставить“ — ,, Верни". 
Отставший —'відсталий. 

*Отстаивать, отстоять — (од) 
відстоювати, (од) відстояти. 

Отстегизать, отстегнуть — 
(од)відстібіти, (од)відстебн^тн. 
Отстранять,отстранить—усЄ~ 

вувати, усунути. 

*Отступательньій 

итлрягание — випрягіная. 
Отпуен — відпустка, -ви: О 

Чіессрочинй — безт«рмінЄва від 
-пустка; 0. кратковременнмй — 
короткочасна відпустка; 0. по бо 
лезни — відпустка через івб 
рість; 0. продолжнтельний — 
довгочісна відпустка. 

*Отпуснной — відпускній; О, 
оилет — відпускний білет. 

*Отравленньій — отруєний, за- 
'труений. 

*0тРавлять, отравить —отру¬ 
ювати, отруїти, затруювати, за¬ 
труїти. 

*Отравлающий — труйний; О 
®ещество — труйпа речовина. 

Т0тражатель — відбивач, -ч.-і- 

відступ 

П ^ V Ці«Р*ь. «л V'Ч ^ 



Отстуиать 

ний; 0. бой — відступній бій; 
0. марш — відступній рух. 

*Отступать, отступить—від¬ 
ступати, відступити, відходити, 
відійти. 

*Отступление — відступ, -пу. 
Отсутствие — відсутність, 

-ности. 
Отсутствовать — бути від¬ 

сутнім. 
Отсутствующий — відсутній. 

*Отсчет — відлік, -ку, відлі- 
чепня, відлічування. 
♦Отсьіревать, отсьіреть—звог¬ 

чуватися, 8В0ГЧНТИСЯ. % 
*Отсьірельій —відвіглий. 
*Отталнивание — відштовху¬ 

вання. 
*Отталкивать, оттолннуть — 

відштовхувати, відштовхнути. 
*Оттенять, оттенить — (од) 

відтіняти, (од)відтінити. 
*Оттенение — відтінювання. 
*Оттенок — відтінок, -нгса. 
*Оттеснять, оттеснить — від¬ 

тісняти, відтіснити; відкидіти, 
іідкйнути. 

*Оттиск — відбйток, -тка. 
*Оттягивать,оттянуть — (од) 

іідтягіти, (од)відтягнути. 
*Оттяжка — отОса, -си; відтя- 

гівпя; 0. с зацепом — отОса 8 
вачепою. 
♦Отход —.відхід, -хОду. 
*Отходить, отойти—відходи¬ 

ти, відійті. 
*Отхожее место—відходок,-дка. 
*Отчаливать, отчалить —від¬ 

чалювати, відчалити. 

Охранений 

*Отчет — 8віт, -ту, справі- 
здання. 

Отчетливость — внрізвістьг 
-пости. 

*Отчетносгь — звітність, -но- 
сти. 

*0тчетньж — звітний; 0. кар- 
тачйа — звітна кіртка. 
♦От’езд— від’їзд, -до; 0. блнж- 

ний — близький від’їзд; 0. даль- 
ний — далекий від’ївд. . 

*Охват — охоплення. 
*ОхватЬівающее движение — 

охоплювальний рух. 
*Одватьівать, охватить—охоп¬ 

лювати, охопити. 
*Охлаждающий — охолодній. 
*Охлаждение—охолОдж(ува)ен- 

ня; 0. водяпое — охолОдж(ува)- 
еипя водяне; 0. ствола — охолО- 
дж(ува)епня цівки. 
♦Охотник —охОчий; мисливець- 
*Охотничий - МИСЛІВСЬКИЙ^- 

Охотничий патрон — мисливський» 
набій. 

*Охра — вОхра, -ри; 0. жел» 
тая — жОвта вОхра; 0. красная— 
червОна вОхра. 

*Охрана — охорОпа, -нн. 
♦Охранение — охоріпа, -ни; О- 

артиллерии — охорОна артилерії;. 
0. боковое — бокові охорОна; 0. 
воздушное — повітряна охорона;. 
0. 9емиое — наземна охорОна; О- 
круговое — колові охорона; 0. 
пепосредственпое — безпосередню 
охорОпа; 0. неподвожвое — неру¬ 
хома охорОна; 0. подвнжное — 
рухОма охорОна; 0. походное — 
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<Охранцтельний 

похідна охорона* 0. сторожовое— 
сторожові охорона; 0. тмловое— 
тилова охорона; 0. фланговое— 

«фланківа охорона; фронтальное 0. 
— фроотільна охорона; 0. химп- 
неское — хемічна охорона. 

*Охранительньій, охранньж — 
-охоронний, вахиснйй, запобіжний; 
'Охранительний блнндаж — ва¬ 
пнений бліпдіш; Охоронная жердь 
— запобіжна жердина. 

*Охранять, охранить — охоро¬ 
няти, охоронити. 

*Охраняющий — охоронний; що 
-охороняв; 0. взвод—чоті, яка 
охороняв; 0. часть — частина, 
яка охороня'в. 

*Оценка — оцінка, -ки, оціню¬ 
вання; 0. целей — оц/нка цілів; 
О. обстановки — оцінка обставин. 

*Очелок (у печи) — челюсти 
Очень —д^же, сильно; 0. ви 

сокий раврнв — дуже високії* 
розрив. 

'Очеродной—черговий; 0. дпе- 
вальний — порядковий черговець; 
,,0'іередной, на пост*1 — „Черго¬ 
вий, на стійку*4; „Очередпой, ору¬ 
дне к ноге, отстегнуть патронную 
сумку** „черговий, збрію до но¬ 
ги, відстебнути паб/йницю** 
♦Очередь — чергі, -ГИ; 0.’ба- 

тарейная — батері'йна чергі; вне 
О-ди — по за черг&о; „Очередь— 
огонь** — „Чергі — вогонь**. 

*Очертание — ібрис, -су. 
Очистка — очищення. 

*Очки — окуляри, -рів. 
Очко вічко, -ка; 0. павлн- 

товапное — нагвіштііване вічко. 
Ошибка—помилка, -ки. 
Ошибочньїй — помилковий. 

^Ошоривание — зашорівувания. 
^Ошоривать, ошорить — зашо- 

ровувати, вашорувати. 
* 0 щ у п ью—пімацки, вавпілапкн 

*Ладающий — що підае; П. мі 
янень — мета, що падав. 

^Падение — падання; спад, -ді 
^1. листом — падання листам. 

*Пажилина (мости)— приту 
жоаа, -ни. 

Паек — пайка, -ки. 
*йаз ґіра, -ри; П. вертикаль 

«ие—простовйсні гари; П. верх- 



П. скошенпнй—скісна гіра; П. 
продольннй — подовжна тара. 
♦Пакгауз — пакгівз, -зу. 
♦Пакет — пакет, -та; П. горю¬ 

чий— пальний пакет; П. ипдд- 
впдуальвьій —індивідуальний па¬ 
кет. 

♦Пакля — клОччя, -ччя. 
Палата — палата, -ти. 

♦Палатка—намет, -ту. 
♦Палаточньїй—паметпий; П. ла- 

герь — наметний тібор. 
♦Палаш — палаш, -шО. 
♦Палец —т палець, -льця; П. 

безьімяпньїй — підмнзйнпий па¬ 
лець; П. большой — великий па¬ 
лець; П. верхппе — верхні паль¬ 
ці; П. к крючку — палець до га- 
ка;, П. ограпичитель — палець 
обмежник; П, ука8ательннй — 
вказівний пілець. 
♦Палочка — паличка; П. дере¬ 

винная — дерев’яна пйличка. 
♦Палуба—(строения) палуб, 

-ба; (судна) пілуба, -би. 
♦Пальба—стрілянина, -пи. 
♦Панель — лйштва, -тви; па- 

неля, -лі. 
Паника — паніка, -кп. 

♦Панорама — папорім.ч, -мп; П. 
артнллерийская— гарматпа пано¬ 
рама. 
♦Панорамное гнездо — гніздО 

панорамне. 
♦Пантограф — пантограф, -фа. 
♦Панцьірь — панцер, -ра. 
♦Папка*— шабатурка, -ки. 
♦Пар — піра, -ри; П. водяпой— 

водяна пара. 

* Парабола — парабола, -ли. 
♦Парад—парйда, -дн; „П. смир¬ 

но, р торжественному маршу на 
(столько-то) линейньїх дистанций^. 
по-ротно, равпение направо**— 
„Парйда струнко, до урочистою 
руху, на (стільки ось) лін/й них. 
дистанцій, сотнями, рівнЛння пра¬ 
воруч". 

♦Параллель—рівнолежник, -ка*. 
паралеля, -лі. 
♦Параллельньїй —рівнобіжний,, 

рівнолежвий; П. брусья — рівно- 
лежні бруси; П. веер—рівнобіж¬ 
не віяло. 

♦Парапет — парапет, -ту. 
♦Парафин — парафша, -ни. 
♦Ларашют—парашут, -та. 
♦Парировать — відбивіти. 
♦Парк —парк, -ку; П. аргил- 

лерийский — артнлерійний парк;: 
П. ппжеперннй — інженерний, 
парк. 

Парламентер — парламентар, 
-ря. 
♦Парньїй —парний, паристий;; 

П. пост — шірпа стійка; П. ча- 
совие — парні стійкОві. 
♦Паровоз — паротяг, -гу; П. 

броневой —пінцеринй паротя'г.. 
♦Паровозний —паротяговий. 
♦Паровой—паровий; П. каме¬ 

ра— парова кімера; П. катер — 
парова катерка; П. отоилепне — 
паровий Огрів. 

♦Паровьіпускной— паровипуск- 
ний. 
♦Пароль — парОль, -лю. 
♦Паром — порОн, -на. 
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Яароотводньїй 

♦Пароотводньїй — паровідвід¬ 
ний; П. отверстие — паровідвід¬ 
ний ітві]з; П. трубка—паровід¬ 
відні трубка, 
♦Парорабочий —иароробочий. 
*Пароход — пароплав, -ва. 
♦Пароходньїй — паропдівний. 
Партбилет —партквиток, -тка. 
Партдисциплина — партдис- 

ВДПЛ1КЛ,. -ШІ. 
Партзадание —партзавдання. 
Партзанятие — нартнавчіння. 
Партиец—партіець, -т/йця. 

* Партизан ~ партнйн, -на. 
* Партизанений — партиза¬ 

нський; П.война—партизанська вій¬ 
ні; П. действие — партизінська 
.дія; П. отряд — партизанський 
■загін. [-пости. 

Партийность — партійність, 
Партийньїй— партійний; П. ап- 

парат—партійний апарат; П. ко- 
жиссия — партГйна комісія. 

*Партия — піртія, -тії; П. раз- 
зедьівательная—розвідна піртія. 

Партколлектив — парткодек- 
'тйв, -ву. 

Партком — парткім, -му. 
Партконференция — партков- 

«ференція, -ції. 
Партобязанности — иартобі- 

,в*язок, -зка. 
Партработа—партробота, -ти. 
Партстаж—партстаж. -жу. 
Партустав — партстатут, -ту. 
Партзтика — партетнка, -ки. 
Партядро — партядрб, -рі. 

'*Парус —вітрило, -ла. 
^Парусина — парусина, -ми. 

Пеленгаторная етанцме 

♦Пасмурньїй — хмірний. 
♦Пассивньїй — пасивний. 
♦Патрон — набій, -б&о; П. бо- 

евой—ббйпнй набій; П. кара- 
ульние — набої для сторожі; П. 
охотничий — мисливський набій; 
П. упитарннй —упітірпий набій; 
П. учебпнй — павчільний набій; 
П. холостой — сліпий набій. 
♦Пчтроннин — набійник, -ка. 
♦Патронний—набійний; П. в'юк 

—набійний в’юк; П. двуколка — 
набійпа бідка; П. коробка — па- 
бійна корббк^; П. лепта—пабій- 
па стрічка; П. лоток—пабГйний 
короб; П. магазин—набійний ма¬ 
газин; П. резерв — набійний ре¬ 
зерв; П. склад — склад наббїв; 
П. сумка—набійниця; П. обойма— 
обіймиця набійпа. 
♦Патронташ — паб/йниця, -ці. 
♦Патрубок — патрубок, -бка. 
♦Латрулирование—патрулювін- 

пя. % 
♦Патруль— патруль, -ля, 
♦Пауза — півза, -зи. 
♦Пачка — пачка, -ки. 
Пачкать, запачнать бруд¬ 

нити, забруднити, лізати, замі- 
ватн. 

Пашня—пива, -ви, рїлл>Г, -ллі. 
♦Паяльник — лютівнйк, -кі. 
♦Паяльная лаила лютуваль- 

па лммпа. 
♦Педаль—ступатень, -тня. [-ка. 
♦Педометр — кроколічйльпнк. 
Пекарня — пекарня, -пі 

♦Пеленгаторная станция — пе¬ 
ленга ційна стіція, -ції. 



Пепек 

*Пенен—пеньОк, -пька; (тех.) 
шпеник, -ка. 

Пониє — спів, -ву; співи, -вів, 
співання. 

Пень — пепь (ппя). 
*Пеньковьій — конопляний. 
Первичньїй—первісний, почат¬ 

ковий. 

*Первосрочньій — першого тер¬ 
міну, першотермінОвий; П. об- 
мундирование — першотсрміпОве 
умупднрувіння. 

Первьій — перший; „Первая 
смееа к разводящим“ —,,перша 
зміна до розвідників44; П. шерен¬ 
га— перший шерег. 
♦Перебегать, перебежать—пе- 

ребігАти, перебігти; лередавАтн- 
ся, передатися. 

*Перебежка—перебіг, -гу; пе¬ 
ребігання; П. стремительиая — 
навАльний перебіг. 

* Перебежчик—перекйнець, -ндя. 
*Перебивание— перебивання: 
* Переборна — (в конюшне) 

перегородка, -ки; переділка, -ки. 
♦Перебрасьівать, перебросить 

— перекидати, перекинути. 
*Переброска — перекид, -ду; 

перекидання. 
♦Перевал—перехід; П. гордий 

— гірський перехід. 
♦Переверна — перевірка, -ки; 

перевіряння. 
♦Переверять, переверить—пе¬ 

ревіряти, перевірити. 
*Леревес — перевАга, -ги; П. в 

огне—перевАга у вогні. 
Перевод (с должности)— 

Перегородка 

переміщення; (фехтование)— 
перевід, -воду; (денствие) — 
порекладАння, переведення; П_ 
карти нв одного масштаби в дру- 
гой-—переведення мапи в одного» 
мірила па друге; П. стрелоченйі 
—виличний перевід. 

*Переводина — слиж, -жа. 
* Лереводной — перевїдіїйй, пе¬ 

ребивний. 
♦Леревоз, перевозка — пере¬ 

віз, -вОву, перевезення. 
*Леревозочньій, перевозньїй — 

перев08і(внй, перевівний; П. до¬ 
кументи—перевозові документи; 
П. средства— перевозОві зАсоби. 

* Перевооружать, перевоору- 
жнть — переозброювати, перео¬ 
зброїти. 

Переворот — Переворот, -ту;, 
переверт, -верту; перевертАппя; 
П. через крило-переверт через 
крилО. 

♦Перевязка — перев’я8увавпя,. 
перев’язка, -ки. 

*Перевязочньій — перев’язний; 
П. материал—перев’язний мате¬ 
ріал; П. отряд—перев’язний від¬ 
діл; П. пункт — перев’язний, 
пункт. 

*Перегиб — перегин, -гину; ПЄ- 

регинАпня. 
Переговариваться — перемов¬ 

лятися. 
♦Переговори—переговори, -рів;. 

перемОвя, -мов. 
♦Перегонка — дестиляція; П. 

сухая — сухА дестиляція. 
♦Перегородка—переділка, -ки; 
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ЇТерегружать Перекличка 

її. картонная — тектурна пере¬ 
ділка. 
♦Перегружать, перегрузить — 

перевантажувати, перевантажити, 
♦Перегрузка—перевантаження, 
♦Перегрузочньїй — перевантаж¬ 

ний; П. путь—перевантажна кОлія. 
♦Перегруппировна — перегру- 

пувіння. 
♦Передавать, передать — пе¬ 

редавати^ передати, переказува¬ 
ти, переказати. 
♦Передаточний — передатний; 

•її. канал—передатний каніл; П. 
мохапизм — передітний механізм; 
Л. СВЯЗЬ—передатний 8ВЯ8ІК;. П. 

пункт — передатний пункт. 
♦Передатчик — передавіч, -чі; 

Л телеграфний — передавіч те¬ 
леграфний. 

* П ередача — передавання, пе¬ 
редача, -чі; П. вубчатая — три- 
бОва передіча. 
♦Передающий механизм—ме¬ 

ханіки перелітний. 
♦Передвигать, -ся, передви- 

нуть, -ся — перосувіти, -ся, пе¬ 
ресунути, -ся. 
♦Передвижение — пересувіппя; 

П. войск — пересування війська; 
П. ложное — пересування (Ьаль- 

жа; п. кольцо — переднє кільце; 
П. лияейка—передия лінійка; П. 
скат врзвишенности — передній 
схил горбовини; П. труба—перед¬ 
ня труба; П. степка — передня 
стінка; П. упос — передня піра; 
Л. ход—передній хід; П. хомут— 
передній хамут; П. шеренга—пе¬ 
редній шорбг. 

*Передовой — передовий; П. 
линия — передові л/нія; П. па- 
блюдательний пункт—передовий 
стежовий пуНКТ. 

*Пзредок —перелік, -дка; „Пе¬ 
редки на батарею** — „Передки 
па батер/ю4*. 
♦Переезд — переїзд, -ду. 
♦Перезаряжание — перезаря- 

джіипя. 
♦Перезаряжать, перезарядить 

— перезаряджіти, перезарядити. 
♦Перекапьівать, перекопать — 

перекопувати, перекопіти. 
^ П О ПОЦ ОТ_ГГОпОігпімтоппп. п'п ♦Перекат—перекочування; гур¬ 

кіт,-коту; (нареке)—пореміль, 
-ли; движение перекатами — по- 
сувіння (рух) перекачуванням. 
♦Лерекашивать, перекосить — 

перекОшувати, перекосити. 
♦Перекидной — перекидний; П. 

огонь—перекидний огОнь; П. са¬ 
па—перекидні сіна. 
♦Перекладина—перекладка, -ки; 

(меоісду стропилами) — 
бінтйна, -ни; (в лестнице) 
щабель, -бля. 
♦Перекличка — періліка, -ки; 

переклпкіпня; П. вечерняя—ве- 
ч/рня переліка. 



ІІереключатель 

51 Переключатель -— перемикач 
“ЧІ) П. боковой—боковий поре 
микАч. 

*Перековка — перекувапия, пе¬ 
рековування. 

*Перекос — перекіс, -косу. 
*Перекосина — косовппа, -пц. 
*Перекрестньій — перехресний; 

П. огопь — перехресний огОпь. 
*Перенресток, перенрестье — 

перехрестя, -тя; П. дорог—роз¬ 
доріжжя, -жжя. 

*Перекрещивание—перехрещу¬ 
вання. 

* Перекрой — перекривання. 
*Перекрьівать, перекрьіть — 

перекрипАтн, перекрити. 
* Перекрьівающий — перекрив- 

ПИЙ; П. КОЛЬЦО — перокривнй 
кільце. 

*ПеренрЬІТИЄ —перекриття; ПС- 

рекриванпя. 
Перелезать, перелезть—пе- 

релАзитп, перелізАти, пере¬ 
лізти. 

* Пере лет — переліт, -льОту. 
Лерелетньїй — перелітний. 

^Перелом перелік, -лому 
злам, *-му. 9 

*Перемах — перемАх, -хг. 
*Перемена—зміна, -нн; П. на¬ 

правлення— зміна нАпряму; П. це- 
ли — 8міпа діли. 

*Переменньій — змінний; П. за- 

перемещение — переміщення. 
*Перемирие — перемир’я. 
*Перемьічна — склеп/пня, попе¬ 

речина, -ни; кольцевая канавка 
с перешчкой—кільцевий рівча¬ 
чок із перекладкою. 

Перенос — перенесення; П. ог- 
пя — перенесення вогню. 

* Переносить, перенести — пе- 
роносити, перенести. 

*Переноска — перепитування* 
перенесення. 

*ПерЄНОСНОЙ — церенбсннй; П. 
плетень — переносний ти в \ П. 
препятствие—перепОсна переиОна* 

Переносье—(сбруя) нахрАп- 
ник, -ка. 

*Переосвидетельствовать — 
пересвідувіти, переоглянути. 

* Перепалзьівать, переползти— 
переповзАти, переповзти. 

Переписна — листування, пе¬ 
реписування; П. служебная — 
службове листуваппя. 

Переписчик—переписувач, -ча* 
писар, “ря. 

’Переплет (каркаса)—рАма, 
-ми. 

*Переплетньій (мост)—клю- 
члннстнй. . 

*Переползание —пвреповзАпня. 
уПереправа — переправа,* -ви. 
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• * 1 

Переривать 

♦Переривать, перервать — пе¬ 
реривати, перервати. 
♦Переривчатий — переривча¬ 

стий. 
♦Пересадка—(растений) пе¬ 

ресаджування. 
♦Переседливать, переседлать 

— пересідлОвувати, пересідлітн. 
♦Пересекать, пересечь — пе- 

ретипіти, перетятії; переймати, 
перейняти. 
♦Пересеченная местность — 

перетята місцевість. 
Пересмотр — перегляд, -ду. 

♦Перестраивать, перестроить 
— переладнОвувати, переладнати; 
перебудовувати, перебудувати. 

* Перестреливать, перестре- 
лять—перестрілювати, перестрі¬ 
ляти. 

♦Перестрелка—перістріл, -лу; 
перестрілювання. 

*Перестроение — переладнання. 
♦Перетягивание—перетягуван¬ 

ня. 

♦Перехвативание—переймінпя, 
перехоплювання. 
♦Перехвативать, перехватить 

— переймати, перейняти; пере¬ 
хоплювати, перехопити. 
♦Переход — перехід, -хі£ду. 
*Перечень — перелік, -ку. 
♦Перечерчивать, перечертить.^ 

перерисовувати, перерисувіти. 
♦Перила — поруччя. 
♦Перильщик — поруччір, -ря. 
♦Перильньїй — пОручапий. 
Периметр — перйметер, ,-тра; 

П. обхода — перйметер обхОду. 

Иечатающий механи8М 

Период —період, -ду. 
♦Периодичесний —періодичний; 

П. дойствио — періодична дія. 
♦Перископ — перископ, -па. 
♦Перка—перкб, -кі (свердла); 

П. ложечшш — ложкове перко; 
П. центровая — центрове ЛеркО. 
♦Перо (ою.д.) — перО, -рі; П. 

боевойпружини-иерО бойпої пру¬ 
жини. 
♦Перпендикуляр—сторч, -ча. 
♦Перпендикулярний —сторчо¬ 

вий. 
♦Персонал — персонал, -лу. 
♦Перспектива — перспектива. 
♦Перспективний —перспектив¬ 

ний; П. рисунок—перспектив¬ 
ний малюнок. 
♦Перчатка — рукавичка, -ки. 
♦Песок — пісОк, -оку. 
♦Песочньїй — пісковий. 
♦Песчаньїй — піскуватий, піща¬ 

ний; П. грунт—піскуватий ґрунт; 
П слой — піщана верстві, шар. 
♦Песчанник — пісковець, -вціг. 
♦Петарда — пстірда, -ди. 
♦Петлевой узел — зішморг. 
♦Летлица —петлиця, -ці. 
♦Петля, петелька— петля, -лі, 

петелька, -ки; (в сети) ві'чко, 
-чка; П. кожанная—рем/нва пет¬ 
ля; П. мертвая — мертва петля. 

Петь — співати. 
♦Пехота — піхОта, -ти. 
♦Пехотнмй — піхотний; П. раз- 

ведка — піхОтна розвідка; П. 
устав—піхОтннй статут. 
♦Печатающий механизм — дру- 

кувальний мехаві'зм. 



Печатиьій Плакат 

*Печатньій — друкОвааий; дру¬ 
карський. 

Печать — печітка, -ки; друк, 
-ку; наложение печатей—запеча¬ 
туваная. 

*Печь —- груба, грубка, піч (пе¬ 
чи); П. йемляная—земляні піч; 
Л. хлебопекарпая—ніч пекарська. 

Печь, испечь — пекти, спекти. 
*Пешеходньій — хідний. 
*Пеший — ПІШИЙ] П. порядок— 

піший порядок. 
*Пешном — ПІШКИ. 

*Пещера — печера, -ри. 
* Пика — спис, -са. 
*Пикет — бекет, -ту; (геод.)— 

пікет, -та. 
*Пикирование — пікувіппя. 
*Пикриновая кислота — пікри¬ 

нова кислота. 
*Пикрит— пікрйт, -ту. 
*Пике—піке. 
* Пила-—пилка, -ки; П. дис¬ 

ковая—кружільпапилка; П. ква¬ 
дратная — квадратова пилка; П. 
лучковая — кроснева пилка; П. 
плоская —илеската пилка; П. по- 
лукруглая—півколова пйлка; П. 
поперечная — поперечна пйлка; 
Л. узкая— вузькі пйлка. 

*Пилот — піліт, -та. 

*Пирамида—піраміда, -ди;(для 
оруоюия) — ставпйця, -ці. 
♦Пирамидальньїй — піраміділь- ■ 

ний; П. коммутатор—пірамідаль¬ 
ний комутітор, -ра. 

*Пиронсилин—піроксилша, -НИ; 
П. влажньїй —волОга піроксилі- 
па; П. коллодиошшй—колод/йна 

піроксилша; П. растворимий — 
розчинна піроксил/на; П. сухой— 
сухі піроксиліна. 

*Пиронсилиновьій — піроксил/- 
новий; П. порох—піроксиліновий 
нірох; П. шашка—піроксилінова 
шашка. 

*Пиротехник— піротехник, -ка. 
*Пиротехническая маскировка 

— піротехнічне, маскувінея. 
*Пистолет — пістоль, -ля. 
*Пистолетньій — пістОльпий. 
*Пистон—пістон, -на, 
# Письменний — писаний, пи¬ 

семний; П. приказ—писаний па- 
кіз; П. стол — писемний стіл. 

Письмоводство — діловодство. 
*Питанио—харчувіпия, поста¬ 

чання; П. патронами постічан- 
пя набОїв. 

Пить — пити. 
*Питьевая вода — питпі воді. 
*Пишущий приемнин — само¬ 

писний ирийміч. V 
*Пища —їжа (їжі), стріва, 

-ви. 
*Пищална — пйщик, -ка. 
*Пищевой — стріввий, харчо¬ 

вий. 
*Плавание — плавбі, -бй; плі¬ 

ва пня. 
*Плавательньій — плавальний. 
*Плавленньій мелинит — топ¬ 

лений мелініт. 
*Плавньійі — пліваий; П. спуск 

курка—плавпе спускінпя курка. 
*Плавучий—плавний; П. мипа— 

плавні мі па. 
Планат — плакіт, -*ха. 

127 



Пламя Плог 

* Пламя — полум’я. 
♦План—план, -яу; П. боя — 

план бію. 
♦Планировать (об аеропла¬ 
нах) — спускатися плавом. 
♦Планировка {об аеропла¬ 
нах) — спускіння. 
♦Планка —плінка, -кн; П. ко¬ 

роткая—коротка планка; П. на¬ 
прав лліощая — напрямні плавка; 
П. соединительная—влучні план¬ 
ка; П. подкрепляющая—підсиль¬ 
ні плівка; П. предохранительпая 
—запобіжна плівка; П. спусковая 
—спускова плінка. 
♦Планомерно — планово. 
♦Планом орно сть — плановість, 

-вости. 
♦Планшет — планшета, -ти. 
♦Пласт—верстві, -ви. 
♦Пластина — илітва, -ви. . 
♦Пластинка — платівка, -кн; 

П. слюдяпая—лоспякОва платів¬ 
ка; П. тормавпая—гальмова пла¬ 
тівка. 
♦Лластинчатьій — платівчастий; 

П. пружина—платівчаста пру- 
жйна. 
♦Пластичность —пластичність, 

-пости. 
♦Платиновий — платиновий; П. 

вапал — платиновий підпільник. 
♦Платформа — платфОрма, -мн. 
♦Плац — плац, -цу; П. учеб- 

нмй—учбовий плац. 
♦Плацдарм — плапдірм, -му. 
♦Плашка — плішка, -ки. 
♦Плашмя — плізом. 
♦Плащ—плащ, -ща. 

♦Плен — полін, -ну. 
♦Пленний — полонений; П. кон¬ 

трольний — контрольний полоне¬ 
ний. 
♦Плетение—плетшпя; П. коль¬ 

чужним способом—кільчасте пле¬ 
тіння. 
♦Плетень — пліт (плОту), [тин,, 

-ну; ліса, -си. 
♦Плечико —плічко, -ка, (мн.) 

плічки. 

♦Плечо—плече, -чі;раменО, -ні; 
П. рукоятки — рамено ручки. 
♦Пловучий — плавний; П. мипа 

— плавна міна; П. мост — плав¬ 
ний міст; П. фугас—плавна фу- 
гаса. 
♦Плоский — плескітий, ПЛОС¬ 

КИЙ; П. поворот—плаский піверт; 
П. пружина—плеската пружина; 
П. штопор—плОский вікрутець. 
♦Плоскогорьег-вцсокор/внй, -пі. 
♦Плоскогубци — плоскогубці* 

■‘ДІВ. 

♦Плоскодонний—плоскодонний. 
♦Плоскость—площа, -їді; П. Со¬ 

євая — бОйна плОща; П. верти¬ 
кальная—прямовисна плОща; П. 
истинного горизонта — плОща 
справжнього пОзему; П. клинка— 
плОща залізка; П. направлення— 
площа напряму; П. опорная — 
опорна пліща* П. иоворачпваїо- 
Щая вибрасмватель — плОща, що 
повертав викидач; П. проекций— 
плОща проекцій; П. секущая — 
пліща січні; П. стрельбн—плі- 
щі стріля'ния. 
♦Ллот — пліт (плОту). 

ВД'Ч % ЧР і-Мї-Х* 



їїлотишь 
Повод 

*Плотина — гребля, -лі. 
+Ллотник —тесля, -елі. 
' Плотничньїй — теслярський. 
■гПлотность — гущина, -нй; 

щільність, -НОСТН. 
Плотньїй — густий, ЩІЛЬНИЙ* 

П. грунт — щільний грунт. 
^Площадка — платформа, -ми; 

площинка, -ки; П. броневая—під-- 
церна платфірма; Л. горизонталь¬ 
ная—площинка позема; П. пуле- 
метная — кулеметна площинка. 
. *Площадь — площа, -щі; П. по¬ 
раження — площа порізкп* П. 
рассеивання — пліща різсіву. 

" Лльївун — (водоноси, слой) 
пливун, -ні. 

*Пневматический —пневматйч- 
иий. 

па, 8а, через; Побата- 
рейно—батеріями; По болезеи— 
через хворість; „По вагонам строй¬ 
ся1* „8 розрахунку вагіпів лад¬ 
найсь46; „По головпой части6* — 
„За головною частиною64; „По 1 
два расчитайсь66 —„На двійки 1 
перелічись66; „По два шагом марш66 І 

„Двійками кріком руш66; 
„По два стройся66—Дв/йками лад¬ 
найсь66; По долам служби — в 
справах службових; „По кольцу 
назад46—„За кільцем пазід6*; По І 
команде—„За коміндою64; ,,По ме- 1 
стамСб „На місця61; „По одному66 і 

„Одинцем*6; „Поорудійпо66— 
„гарматами66; „По отметкам66 — 
„За зазніками66; „По передпему 
уступу66—„За переднім уступом66; 
По прнказу — За накізом; „По- ; 
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пулеметно66 „Кулеметами64; „По 
раздолениям6*—„з поділом66; „По¬ 
ротно66—„СМтпями66; По списку— 
За списком; По телефону—теле¬ 
фоном; По три — трійками; По 
усмотрзнию—3 різсуду; По цс- 
лику—За пацільннком; „По че- 
тнро стройся66—„Чвірками лад¬ 
найсь66; Позскадронно — сітпями. 

Побег — втеча, -чі, тікіння. 
"Победа — переміга, -ги. 
^Победитель — переможець, 

-жця. 

*Побеждать, победить — пере- 
магіти, перемогти. 

Повальний—пїшесяий; П. бо- 
ле8пь — пошесиа хоріба. 

Повар —кухар, -ря. 
* Поведение — поведінка, -ки; 

поводження. 
Поверка — перевірка, -ки, пе¬ 

ревіряння; П. боя — перев/рка 
бою; П. караула—перевірка сто¬ 
рожі. 

*Поверочньій — перев/рчий; П. 
станок — перевірчпй станок. 

*Поверіьівать, повернуть—по- 
вортіти, повернути. 

Поверхность —поверхня, -пі. 
*Поверять,, поверить —переві¬ 

ряти, перевірити. 

*„Повестна6і—(о)півістка, -ки; 
П. дня—порядок денний. 

*Повинность—повинність; во- 
ииская П.—військові повинність. 

*Повиновение — послух, -ху; 
слухияність, -ности. 

*Пово^ — повід, -вода (.ин. по¬ 
води, -Дів); привід, -воду; П. впра- 



Ііодающий 

во—повід вдріво; П. короткий— 
короткий пОвід; П. мупдиїтучинв 
— байрачні поводи; П.треивель- 
пие — тренвельні поводй. 

*Поводон (гаубицьі) - візуй, 
-ба. 
♦Повозка — вів, вііза; „Повозки 

к пулемету44 — „Вози до куле¬ 
мету44; „Повозкамн налево марш44 
— „Вовіми лівОруч руш44; П. 
парная—парний віз; П. лодочная 
— човновий віз. 
♦Повозочньїй—візнйчий; „П-ньїо 

садись4* — „Візничі сідай14. 
♦Поворачивать, поворотить — 

повертіти, повернути, обертіти, 
обернути. 

*Поворачивающий —повертіль- 
ппй; П. призма — повертільна 
призма. 
♦Поворот — пОверт, -ту; ,,П. 

налево44—„пОверт ліворуч44; „П. 
направо44—„пОверт праворуч44. 
♦Поворотливость—поворітаість, 

-пости; (о человеке) — мотор¬ 
ність, -ности. 
♦Поворотний — поворітнйй; П. 

механизм — поворітний механізм; 
П. стол—поворітний стіл; П. тре- 
угольннк—поворітпий трикутник. 

Повреждение — ушкодження; 
іпкОда, -ди. 
♦Повторний — повтОрний. 
♦Повишение—підвищення, під¬ 

несеная, підійміння; П. в долж- 
ности (по службе) — підвйщення 
на уря'ді. 
♦Повязна—пов’язка, -кн. 
♦Погашать, погасить—гасити, 

♦Поглощающий—вбирній; П. 
колодезь— колодязь вбирийй. 
♦Погнутость— погнутість, -то¬ 

сти; П. ствола—пОгпутість цівки. 
♦Погода — погОда,-ди; П. мок¬ 

рая—мокві, -вй; сльоті, -тй; П. 
нееастная—негода, -ди; П. хоро¬ 
шая — година. 
♦Погонний — подовжвий. 
Погоня — погОня, -ні. 

♦Пограничнин — прикордонник. 
♦Пограничний — прикордонний; 

П. стража—прикордонна охорОна. 
♦Погреб, погребок — льох, -ху; 

П. пороховой — пороховий льох, 
порохівня, -ні. 

Погребение — пОхорон, -ну. 
♦Погрешность—похибка, -кп. 
♦Погрузна — вантаження. 
♦Погрузочний — вантіжний. 
♦Под—під, попід; ,,П. ноги44— 

„під нОги44; П. сдачей—до 8ДІчі. 
♦Под — (печпой) черінь; -ні. 
♦Подаватель — подавіч, -чі. 
♦Подавать, подать — подавіг 

ти, подіти; П. пример—нодавіти 
ирйклада. 
♦Подавление —придушення. 
♦Подавлять, подавить —при¬ 

душувати, придушйти; П. огнем 
— перемагіти, неремогтй вогнем. 
♦Подающий—подавальний; П. 

механизм — подавільний неха- 



Подбой 
ПОДЗОМНМЙ 

пі8м* П. рьічаг—подавальний ва¬ 
жіль. 

; Подбой — {в потнике) під¬ 
бивка, -ки. 

' Подбородньїй —^ підборідний; 
П. ремень — підборідник. 

Подбородок — підборіддя. 
Подбрюшнин—підчеревник, -ка. 
Подведомственньїй — підлег¬ 

лий. 
*Подвергаться, подвергнуться 

— підпадати, підпасти (під що), 
8а8еав4ти, вазпіти (чого); підля¬ 
гати, підлягтй (чому). ^ 

*Подвес — пбчіпка, -ки; під¬ 
чіплювання. 

*/1одвеска — пбчіпка, підчіплю¬ 
вання. 

*П0ДВЄСН0Й—ПІДЧІШШЙ; П. си- 
денио —підчіпдйй сідець. 

^Подвигать, подвинуть — по- 
сувіти, посунути. 

*Г!одвижной — рухомий, рухли¬ 
вий; ГІ. затвор—рухомий занбк; 
П. игра—рухлива гра; П. лагерь 

рухбмий табор; П. мосток — 
рухбмий містбк; П. муфта — ру¬ 
хома муфта; П. охранение — ру- 
хбма охорона; П. поршень—рухб- 
мпй тблок; П. состав — ваговий 
склад; П. стойка—рухбмий сто¬ 
як; П. трубка — рухбма трубка; 
Л. щит — рухбмий щит. 

¥Лодвижность—рухомість, -мо¬ 
сти, рухливість, -вости. 

*Подвода — підвбда, -ди. 
• Подводнмй — підвбдпий; П. 

камонь — підвбдпий камінь, клн- 
нень; П. лодка — підвбдпий чо¬ 

вен; П. мина—підвбдна міна; П. 
фугас—підвбдпа фугбса. 

¥Лодвоз — довіз, -візу. 
*„Подвьісьа — „підвйсь". 
*Подвязка—підвязувапня, під- 

вязка. 

*Подвязь (арлг.)-підвязь, -зн. 
Л од гонка (часшей) — при¬ 

пасовування, припасування. 
Подгонять, подогнать — при¬ 

пасовувати, прииасуватн; (ло- 
іиадь) підгбнити, підганяти, 
підігнати. 

Подготовительньїй —підготов¬ 
чий. 

Підготовка — готування, під: 
готова, підготбвленпя; П. артил- 
лерийская—артилерійна підготб- 
ва; П. допризьівпая — підготбва 
допризбвпа; П. тактическая—так¬ 
тична підготбва. 

*Подгрудньій підгрудний; П. 
ремень — підгрудний ремінь. 

*Подгубник — підгубншс. 
*Подгубньій — підгубний. 
Поддержание —підтримання. 
Лоддерживать, поддержать 

— підтрймувати, підтримати. 
*Под.?ержка—(час;??*) підмбга, 

-ГИ; Підтримка, -ки. 
*Лоддон — піддепяя, -ПЯ; П. 
жестлинй — бляшане піддення. 

^Поддувало — піддувало, -ла, 
* ЛОДЖИМ — притиск, -ку; ППИ- 

тлекіпня. 

*Поджимной — притискний- П. 
болт — притискний прогонич.7 

*Подземньій Підземний; П, 
галлерея—підземна гал ері я/ 
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ІІодрьівпоіі 

•Г *г- Ч* 

Подклаїка 

% «и 

*Подкладка—підкладень, -дня, 
підкладання. 
♦ Подклинивать—підклйнювати. 
Подкова — підкова, -ви. 

*Подковньій гвоздь — ухпіль, 
-ля. 

*Подковьівать, подковать — 
підковувати, підкувітн. 

*Подкол виник—підколінник,-ка. 
*Подкоп— підкіп, -копу. 
*Подкос — косяк, -кі. 
*Поднрепление — підмОга, -ги. 
*Подкреплять, подкрепить — 

підсилювати, підсилити, підкріп¬ 
ляти, підкрепйти. 
♦Поднреплякнций—підсильний; 

П. планка—підсильна плінка. 
*Подлинность — справжність, 

-пости. 
*Подлокотник—підлікітппк, -ка. 
*Подметка — підметок, -тка. 
*Подмостки — підмостки, -ки. 
*Поднимание —підіймання, під¬ 

несення. 
* Поднимать, поднять — підій¬ 

мати, підійня'ти, піднОсити, під¬ 
нести. . 

*Подножка— ступійка, -ки. 
*ЇІ0ДН0ЖНЬІЙ — ПІДНІЖНИЙ; П. 

решетка—підніжний ҐрЙТНИК; П. 
корм — піша, -ші. 
♦Подноска — підпОшувапая; П. 

патропов— підношування набОїв. 
*Лодносчик — піднОсоць, -СЦЯ; 

П. иатронов — підпОсець набоїв. 
*Поднятие— підійміння, підне¬ 

сення. 
*Поднятая карта — позпйчепа 

міна. 

Подозревать — підоврівіти. 
♦Подошва—(горьь) підніжжя, 

-жжя, низ, -зу; підОшва, -ви. 
♦Подпалзьівать, подползти — 

ПІДПОВЗІТИ, ПІДПОВ8ТЙ, підлйзити, 
ПІДЛІЗТИ. 

*Подперсие — підгрудник, -ка. 
*Подпилок — терпуг, -га. 
П од писка — передплата, -ти, 

підпйска, -ки. 
Подпись — підпис, -су. 

*Подпора, подпорка — лідиОра, 
-рп, підпірка, -іш. 

*Подпочва — підґрунтя. 
*Подпруга {збруя) — попруга, 

•гп. 
Подпружить—підтягти попругу. 

*Подпряжна — підпрягіння. 
*Подпятнин — підп’я'тпик, -ка. 
*Подражательнмй — паслідОв- 

пий; П. окраска — наслідОвне 
фарбування. 

*Подразделение — підрозділ, 
-лу. 

*Подробность- подробиця, -ці; 
детіль, -ли; докладність, -пости. 

*Подробньій — детальний, до¬ 
кладний. 

*Подручньій — підручний; П. 
материал — підручний матеріал; 
П. переднего уноса — підручний 
передньої пари. 

*Подрьів — підкіп, -кОпу; вйсад, 
-ду. 

*Подрьівание — підкопування, 
підривання; впсйджувапия в по¬ 
вітря. 

*Подрьівник—впсадпик, -ка. 
*Подрьівной— вігсаднйй, ви(Гу- 



ІІодсаживаїше Поезд 

ховий; П. команда — висадна ко¬ 
манда; П-ке сродства — вибухові 
зіісобн; П. шашка—висаднішсішка. 
Подсаживание — підсаджу- 

ваїшя. 
♦Подседельная (лошадь) — 

підсідельний (кінь). 
*Лодследственньій — ПІДСЛІД¬ 

НИЙ. 
*Подслушивание — підслуху¬ 

вання. 
*Подставка— підставка, -ки. 
Лодстановка — підпірка, -ки; 

Подстановка задпего хода — під¬ 
пірка заднього хбду. 
♦Лодстилка — підстілка, -ки; 

підстелюванпя. 
*Подстилочньій — на підстілку; 

Л. солома — солбма па підстілку. 
, *Подстрелина — в’язпоі, -ні*, 
в’язбк, -зк4. 
♦Подступ —підступ, -пу; П. к" 

позиции — підступ до позиції; 
П. скрнтьій— потайний підступ. 
Подсуднмй — підсудний. 

"Подсумон — наб/йпиця, -ці. 
Подтвершдать.подтвердить— 

підтверджувати, підтвердити, 
стверджувати, ствердити. 

*Подтрачивать, подтрочить— 
підтягати, підтягтй попругу. 

*Лодтягивание — підтягіння. 
*Подтягивать, подтянуть — 

підтягати, підтягтй. 
*Подушка — подушка, -ки. 
Подушечная наволочка — пб- 

шивка на пбдушку. 
*Подхват — ш'дхопепь, -пня, 

підхоплювання; П. для ннжиего 

щита — иідхопень для нижнього 
щита. 

*Подхвостье — підхвістя, -стя. 
*Подход — підхід, -хбду. 
*Лодходить, подойти — підхо¬ 

дити, підійти. 
*Подчасок —підстійкбвий. 
*Подчинение—підлеглість, -ло- 

сти, , підлягішш; П. прямое — 
прямі підлеглість, -лости. 
♦Подчиненность — підлеглість, 

-лости; П. техпическая— техніч¬ 
на підлеглість. 

*Подчиненньій —підлеглий. 
*Подчинять, подчинить—пі дно ■ 

рядкбвувати, підпорядкувати. 
*Подчиняться —підлягатя^під- 

лягтй. 
*Подшипник — вальнйця, -ці. 
*Под’езд — під’їзд, -ду, під’їж- 

джання. 
*Под,ездной путь—підвізний 
шлях, підвізна колія. 

*Под’ем—підняток, -тка; підій¬ 
мання, піднесення (духу); ПІДНЯТ¬ 

ТЯ*, П. карт — позначення мап; 
П. склепкой — підіймання дуж¬ 
кою. 

^Лод’емньїй—підіймальний; звід¬ 
ний; П. вес — підіймальна вага; 
П. винт — підіймальний Гвинт; 
П. деньги — подорбжоі грбші, 
подорбжне; П. дуга—підіймальна 
дуга; П. моханйзм—підіймальний 
мохашзм; П. мост—звідний міст; 
П. ричаг — підіймальний вбжіль; 
П. сила — підіймальна сила. 

*Поезд —шіїзд, -ду; П. броне- 
вой—шіпцерпий пбїзд; П. военпо- 
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ІЇоездпой 

Поименованнуй — названий, 
пойменований. 

*Поиск —шукання, рОзшук, -ку; 
П. разведчиков — рОзшук розві¬ 
дачів. 

*Показ — нокав, -ву, покізу- 
вання. 
♦Поназной — показовий; П. уче¬ 

пив — покавОве навчАння. 
♦Показник — покАзник, -ка. 
♦Показувать, показать — по¬ 

казувати, показати; П. укол — 
показАти укОла. 

*Покатость—спАдистість, -то¬ 
сти. 
♦Поклажа — кліжа, -жі. 
*Покой приємний — амбулатО- 

рія, -рії. 
♦Покров—покрив, -ву, вкриття; 

П. растительний — рослинне 
вкриття; П. снеговой — снігове 
вкриття. 
♦Покривало — покривАло, -ла. 
♦Покривать, покрить — вкри- 

вАти, вкрити, покривАти, покрити. 
♦Понритие — покриття'. 
♦Покритий — вкритий, покри¬ 

тий; П. бойница—вкрита бійниця. 
♦Покришка — пОкришка, -кп. 
Покушение—спрОба, -би; за¬ 

мах, -ху. 

санитарний — військОво-саиітар- 

ипй иОїзд. г 
♦Поездной — поїздовий. 
♦Пожар — пожежа, -жі. 
♦Пожарний — пожежний; по¬ 
жежник, -ка; П. депо —,по- 
жежня; П. команда — пожежна 
комАпда. 

Позади — позаду, ззаду. 
♦Позаимствование — запози¬ 

чення. 
Позволять, позволить —до¬ 

зволяти, дозволити. в 
Поздороваться — поздоровка¬ 

тися, привітАтися. 
Поздравлять, поздравить — 

поздоровляти, поздоровити. 
♦ Позиционний—позиційний; П. 
войпа — позиційна війяА. 
♦Позиция —позиція, -ції; П. бо- 

сван — бойовА позйція; П. вой- 
сковая — військова позиція; П. 
закритая — закрита позиція; П. 
запасная — запасні позиція; П. 
кольцевая —кільцева позиція; 
П. ложная — фальшива позиція; 
П. огневая — вогпевА позиція; 
П. открнтаи — відкрйта позиція; 
П. отсечная — відрубна позиція; 
П. половая — польова позиція; 



ГІоловой 

СГИ—ііОлЄ ВЙДПОСТИ; П. 8рвния-~ 
поле 8ору; П. карти — оерегй 
мііпі; П. минное — мінне поле; 
П. невидимости— пОле невйдпо- 
сти; П. нареза — поле нарізу; 
П. сражения—бойовище; П.(фон) 
—тло, тла. 

Полевой—польовий; П. артил- 
лерпя — польова артилерія; П. 
госпиталь — польовий шпиталь; 
П. караул — польова еторіжа; 
П. киижка — польова книжка; 
П. назпачение — польове призна¬ 
ченця; П. П08ИЦИЯ — польові ПО¬ 

ЗИЦІЯ; П. служба—польові служ¬ 
ба; П. сумка — польові ташка; 
11. телефон — польовий телефон; 
П. устав—польовий статут; П. 
фортификационная постройка— 
польові фортифікацґйна будівля; 
П. хлебопекарня—польові пекірня; 
П. циркуль — польовий цйркель. 

*Полезньій — корисний; П. груз 
корисний ^ вантаж; П. дей- 

ствне — корисиий чин. 
Полено — поліно, -на. 

*Полет -т- літ (льОту)- П. пу¬ 
ли— літ кулі. 

'Лолзать, ползти — півзати, 
нлазувіти. 

*Ползком — пОповзом. 
*Ползун — ковзун, -ні. 

• Ползучий—Пла80ВЙТИЙ; П. мц- 
па — повзші міна. 

" Полигон — полігон, -ну. 
Полированньїй —полірований. 

4 Полиспаст — многоблОк, -ка. 
Политаппарат політапаріт 

-ту. 

По.штсводка 

Политбой — політбі'й, -бою. 
Политграмота —політгрімота, 

-ти. 
Политдирентива —політдирек- 

тйва, -ви. 
Политзанятие —иолітнавчіння. 
Политико-моральний — иолі- 

I тйчно- моральний. 
Политино-просветительний— 

політично - освітній. 
Политико - зконоиический — 

політично - екопом/чннй. 
Политинспекция—політінснік- 

ція, -ції. 
Политичесний — політйчний; 

П. аппарат — політичний апарат; 
П. воспитанпе — політйчио ви¬ 
ховання; П. руповодитель — по¬ 
літйчний керівник; П. состав — 
політичний склад. 

Политобзор — політогляд, -ду. 
Политобслуживание — політ- 

обслугОвування. 
Политобстановна—політобсті- 

вини. 
Политотдел—політвідділ, -лу. 
Политпросветимуіцество— по- 

літосвітмайнО, -пі. 
Политпросветработа — політ- 

освітробОта, -ти. 
Политпросветсостав —політ- 

освітсклід, -ду. 
Политработник — політробіт- 

ийк, -кі. 
Политрук—політкерівнйк, -кі. 
Политрулетка — політрулетка, 

-ки. 
Политсводка—політвв/д, -зво- 

ДУ- 
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їїолость 
Политсекретариат 

^Положение — етап, -ну, ста¬ 
новище, -ща, положення; П. воен- 
ное — військовий стан; П. зад¬ 
нєє — 8ІДН6 положення; П. нму- 
щественное — матеріальний стан; 
П. исключительное — ВИКЛЮЧНИЙ 
стан; П. исходное— вихідне по¬ 
ложення; *П. лвжа—• подОжвння 
навлежачки; П. обьічное — 8ви- 
чійнпй етап; звичайне становище; 
П. осадное—стан < 
бое — особливий стан; 
П. прибора—сторчове.. 
приладу: Г 

подітеє 

Политсостав—політсклід,-ду. 
Политуправление — подіт- 

управлішія. г 
♦Политура —політура, -ри. 
Политфант — подітфінт, -ту. 
Политчас — політгодйна, -ни. 
Политчасть —. політчастина, 

облОги; П.осо- 
• отвесное 
лолОженпя 

ирпладу; П. относптельно цели- 
полОження до діли; П. попереч- 
пое — поперечне положення; П. 
продольное—подОвжне полОжепня; 
П. с колена—полОжепня 8 коліна: 
П. сидя—полОжепня навсидячки; 
П. ереднее — середнб полОжевня; 
П. стоя—полОження навстоячки. 

Положитєльньій—позитивний. 
♦Полоз— полоз, -за; полозок— 

полозОк,-зка; П. направляющий 
напрямний пОлов. 
♦Полом — полім, -лОму. 
♦Полоса — смуга, -ги; П.глав- 

ного сопротивления — смуга го¬ 
ловного Опору; П.# заградитоль- 
ная — заслОнпа смуга; П. паблю- 
дения — смуга стеження; П. убо¬ 
роните льная — оборонна смуга; 
П. огня — смуга вогню; П. охра- 
пения—смуга охорОни; П. резер- 
вов — смуга резервів; П. сердце- 
винная — осередкОва смуга; П- 
сопротивления — смгуга опору;^ П. 
укреплеиная — укріплена сцуга 
♦Полость—порожнина, -ни. 

♦Полк —полк, -ку; и. автомо- 
тоциклетнідй •— автомотоцикдет- 
ИИЙ полк; п. артиллерийский— 
гармітний полк; П. железнодо- 
рожннй — залізничий полк; П, 
связи — полк звязку. 
♦Полка — полйдя, -ді. 
Полкбюро — полкбюрО, -.ра. 
♦Полковой—полковий; П.артил 

лерия — полкові артилерія; П 
дежурная часть — полкові вар 
това частйоа; П. капделярня — 

♦Полнота — пОвпість, ^ -ности; 
П. плана — повпість одіну. 
♦Полньїй— повний, цілковитий; 
П. вес—пОвна вагі; П. длипа— 
пОвна довжина; П. профиль — 
повний профіль; П. разборка— 
цілковитий різбір; П. шаг—пов¬ 

ний крок. 
♦Полоборот — иівоберт, -ту; 

„П - та направо (палево)" — 
„Півоберту праворуч (лівб- 

РГО“. г я 
Половинить — половинити. 

♦Пологий — положистий, поло 
гиЙ; П. впраж — поліжистий ві 
рій;. —• 



“Полотнище—полбтошце, -ща. 
“Полотно— подотнб, -ні; П. 

дороги —тор, -ру; П.ж. д.—за- 
лізпйчий тор; П. наждачпое— 
шмергедеве полотнб. 

“Полувал — піввіл, -лу. 
“Полуверстна — півверет/вка, 

-ки. 
“Полувьіпад— піввйпад, -ду. 
“Полуда — полуда, -дп. 
“Полуденная линия — південна 

л/аія. 
“Полудить — поцинуватп, по¬ 

лудити. 
“Полузанрьітьій — напівзакрй- 

тий; П. позиция — иапівзакрйта 
позиція. 

“Полуинструментальньїй — на- 
півструментбвпй. 

Полукольцо—півкільце, -ця'. 
“Полукапонир —півкапонір, -ра. 
“Полунлетка — піввдітка, -ки. 
“Полукругльїй — півкруглий. 
“Полуируговой — ПІВКОЛОВИЙ; 

П. защита — півколова оборона. 
“Полулимб — півл/мб, -ба. 
“Полуобратная засечка — на- 

півзворбтний зічорк. [ -ходу. 
“Полупереход — півперех/д, ч 
“Полуприседание — півпрнсі- 

ДІїїНЯ. 

“Полустаканчини с светящим 
составом — нівшкляпки з світ¬ 
ловим склідои. 

“Полустанон—полустанок, -нка. 
Получать, получить — одер¬ 

жувати, .одержати, отримувати, 
отримати. 

Получиа — одержання. 

“Полушубок— кожух, -ха. 
“Польїй — порожнявий. 
Пользоваться — користувати¬ 

ся, користітпся. 
“Полюс — пблюс, -са, бігун,-пі. 
“Полярньїй— полнрний; П. ко¬ 

ординати — полярні координати; 
П. звезда — бігунбва зоря. 
“Пометка— візначка, -чки. 
“Помещать, -ся, помостить, 

-ся — містити, -ся; уміщіти, -ся, 
умістити, -ся. 

“Помещение— приміщення; П. 

жило о — житло,-лі; П. караул ь 
пое — приміщеппя сторожі; П.*ве- 
жилое — нежиле приміщення; П. 
спальное — спільвя. 

Помогать, помочь — допома- 
гіти, допомогтй; пособлити, по- 
собйтн. 

“Помойная яма — помййаа я'ма. 
“Помост — поміст, помбсту. 
“Помощник — ПОМІЧНИК, -КІ; 

П. дежурпого— помічник варто¬ 
вого; П. караульного начальни¬ 
ки — помічнйк начальника сто¬ 
роні; П. командира взвода — 
помічнйк командира чотй; П. ко¬ 
мандира полка по хозяйствсппой 
части —.помічнйк комаидйра п<їл- 
ку в справах господірчих; П. 

лекарскпй—лікарський помічнйк; 
П. наво^чика-пулемета — поміч¬ 
ник націлювача кулемету; П. на¬ 
чальника штаба — помічник па- 
чільшіка штібу. 

Помощь — поміч (нбмочи). 
“Помпа — пбмпа, -пи. 
“Помятость-пбгпутість, -тости. 

Полотпище Помягость 
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ІІоїшжеппо 

П. уровень — поперечна позем- 
ппця. 
♦Поплавок — поплавець, -вця. 
♦Пополнение— доповнення, по¬ 

повнення; П. карт — допОвнення 
мап; П. огнеприпасов—попОвненші 
вогнеприпасів. 
♦Пополнять, пополнить — по¬ 

повняти, попОвпитц. 
♦Попона — попОеа, -пи. 
♦Поправка —пОправка, -ки, 

попрівлення. 
♦Поправлять, поправить — по¬ 

правляти, поправити, лігодити, 
полагодити. 
♦Попутний (ветер) — ходовий 

(вітер). 
Порабощение —пригноблення, 

поневолення. 
♦Поражаемьій — уразний; П. 

прострапство —? урАзний прОстір. 
♦Поражать, поразить —(вира¬ 
жати, (в)уразнти. 
♦Поражение—порАзка, -кн, ура- 
жініїя, влучення; глубина Пора¬ 
ження— глибина уражання; мас- 
совое П. (газами)— мАсове ура- 
жАння; П. мишени— влучення в 
мету; П. противника — поразка 
ворога. 
♦Пораженньїй — урАжепий. 
Порайонний — порайОнний. 

♦Пористий — порувАтпй. 
♦Порог — поріг, -рога. 
♦Порода — порода, -дії. 
♦Порок — вАда, -ди. 
♦Порох—пОрох, -ху; П. без¬ 

димний — бездимний пОрох;. П. 
винтовочннй — ґвиетівчАний пО- 

♦Понтонньїй — понтОнний; П. 
батальон — ноптОнний батальйОн; 
П. мост — понтонний , міст; П. 
часть — понтОнпа частина. 

Понукание — поганяння. 
♦Поощрение — заохОчування; 

види П. — форми заохочування. 
♦Поощрять, поощрить — за¬ 

охочувати, ваохОтити. 
♦Попадание — влучАшія, влу¬ 

чення; П. вероятность—імовір¬ 
ність влучення, влучання; П. пря- 
мое — просте влученая. 
♦Попадать, попасть — влучА- 

ти, влучити, потрапляти, потрА-. 

нити. 
Поперек —упОперек., 

♦Поперечина — поперечка, -кн; 
П.-впутренняя — поперечка сере- 
дова; П. шарнирная — поперечка 
суставпа. 
♦Поперечник»—поперечник, -ка. 
♦Поперечний — поперечний; П. 

випт—поперечний Гвинт; П. мас¬ 
штаб — поперечне мірило; П. па- 
грузка — поперечна ваптАга; П. 
па8—поперечна, ґара; П. перего¬ 
родка— поперечна переділка; П. 
пила — поперечна пилка; П. ио- 
ложенпе — поперечне положення; 
П. ремеиь — поперечний ремінь; 
П. овязт» — поперечний пОв’язь; 



ІІороховоіі 

рох; П. дьімвнй—димний ш?рох; 
П. лептонний—стрічковий пОрох; 
П. пироксилнновнй — піроксилі¬ 
новий порох; состав П. — склад 
пороху. 

*Пороховой — пороховий; П-ьіе 
гави—порохові гази; П. заряд— 
пороховий заряд; П. камера — 
порохова кАмера; П. лепта — по¬ 
рохова стрічка; П. лепешка — по¬ 
роховий кОржик; П. мякоть — 
пороховий м’якуш; П. петарда — 
порохова петірда; П. потреб — 
пороховий льох; П. состав — по¬ 
роховий склад. 

*Порошкообразньій —порошку- 
вАтий; П. мелипит — порошкува¬ 
тий мелініт. 

*ПорОШОН — порошок, -ШВІ; 
П. угольний — вугільний поро¬ 
шок. 
♦Порт— порт, -ту. 
Портить, испортить — псува¬ 

ти, віпсувйти, нівечити, зніве¬ 
чити. 

*Портовой — портовій. 
♦Портупея — перевісь, -віси. 
Портянка — Онуча, -чі. 
Поручать, поручить — дору¬ 

чати, доручити. 
Поручение — доручення. 

51 Поручень — пОруччя, -чя. 
Порционньїй — пайковий. 
Порция — пайка, -ки. - 

* Порча — псувАнпя. 
♦Поршень — тОлок, -ка. 
♦Поршневой — ТОЛОкОвПЙ; П. 

затвор — толокОвий еамОк. 
♦Порьів (ветра)—подмух, -ху. 

Цоспеїшшй 

*Порьівистьій — рвачкйй; П. 
ветер — невільний вітер. 
♦Порядковий — порядковий. 
♦Порядок—порядок, -дку; П. 

боевой — бойовий порядок; П. 
внутренний — внутрішній поря¬ 
док;^ П. воинскнй — військовий 
порядок; П. в'ючний — в'ючний 
порядок; П. днсциплииарпнй — 
дисциплінарний порядок; П. для 
боя — порядок ДЛЯ біію; П. ДЛЯ 
двшкепия — порядок ДЛЯ руху; 
П. комбинировапннй — комбіно¬ 
ваний порядок; П. паружннй — 
зовнішній порядок; П. обіцпй — 
8агАльний порядок; П. пеший — 
піший порядок; П. содержання 
арестовппннх в мостах заключе- 
пия—порядок утримання заареш¬ 
тованих в місцях ув’язнеппя. 

' *Посадка — сідання, саджання, 
посАдка, -ки. 
♦Посадочнеє Т. — сідальне Т. 
Посев — зісів, -ву. 
Посетитель — відвідувач, -ча. 

і ( Посещение—відвідування,від- 
шдаппя. 

Посильний — можливий. 
♦ Посланец — післанбць, -нця. 
♦Последовательньїй, -но — 

ПОСЛІДОВНИЙ, -но. 
♦Последствие—нАслідок, -дка. 
♦Послужной списон — службО- 

впй список. 
♦Пособие— підмОга, -ги, допо- 

мОга, -ГИ; прилАддя; П. денеж- 
пое—грошова допомОгн; П. пагляд- 
пое — наочне прилАддя. 
♦Поспешкьій — ПОСПІШНИЙ; П. 



Поіодньїїі 

укРвплоппе (усиление) — по¬ 
спішне укршлешія (зміцнення). 

*Посредник —посередник, -ка. 
Посредством —через; П. ХИТ¬ 

РОСТІ! — хитрощами. 
*Пост — стійка, -КИ; П. вну- 

тренеий — внутрішня стійка; П. 
времешшії *— тимчасова стійка; 
П.в караульний—сторожова стій¬ 
ка- П. наружнмй—надвірна стій¬ 
ка; П. почной — нічий стійка; 
П. одиночний—поодйнча стійка; 
П. парний — пірна стійка- П. 
постоянннй — постійна стійка; 
П. промежуточвьій — проміжна 
стійка; П. сторожевой—охорбнна 
стійка; табель П-ам —* тібель 
стійок. 

^Постановка — ставлення, по- 
стіва; П. часових^ — ставлення 
стііїкївих. 

Постановление — ухвала, -ли, 
постанова, -ви. 

*Постель — постіль, -доли. 
*Постельньій — ПОСТІЛЬНИЙ; П. 

принадлежпости—пОстільпо при- 
ліддя. 

*Постепенно — поступово. 
*Постепенность— поступовість, 

-вости, ступневість, -востй. 
*Постовой — стійковий. 
^Постовая будка (гриб)—стій- 

кОві будка (гриб); П. ведомость— 
СТІЙкбвІ ВІДОМІСТЬ, -МОСТИ; П. 
одежда — стійковий Одяг; П. ве- 

щц — стійкОві речі. 
*Постой — постій, -стОю. 
*Постоянньій — постійний, ста¬ 

лий; П. крутизна нарезов — сті- 

ла крутість парівів; П. пост — 
иостійиа стійка; П. прицел — 
сталий мірник; П. соединепие — 
постійна, стала злука; П. уста¬ 
новка — постійна устіва. 

*Построение — ладнінпя. 
*Постронться — виладнатися. 
*Постройна — будівля, -лі, бу¬ 

дування; П. жилая — житлові 
будівля; П. ложпая — фальшива 
будівля; П. надворная—надвірна 
будівля; П. пеоборонительная — 
необоротна будівля. 

*Постромна—посторонок, -нка; 
П. к грудной шле в — посторОнок 
до груднії шлеї; П. ременная — 
рем/пний посторонок; П. -кп 
уноспио — посторонки передньої 
піри. 

,і:Постромочньій — посторінко¬ 
вий. 

*Поступательньій —поступній. 
Поступок — (у)вчйнок, -нку. 
Посуда — пОсуд, -ду. 
Посилать, послать — посила¬ 

ти, послати. 
* Посильний — посланець, -ПЦЯ; 

П. собака — посланець - собіка. 
Посипать, посипать — поси¬ 

ніти, посипати. 
* Потаенньїй — потайний. 
*Потеря — втріта, -ти. 
*Потник—пітвйк, -ка. 
*Потниковьій — піт ВИКОВИЙ; П. 

крншка —лгікришка пітникбва. 
Потребность — потреба, -би. 

*Поучительньіи — поучний. 
* Поход — похід, -ходу. 
*Походньій-—похідний; П. дви- 
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Почва Превищвшю 

женив — ПОХІДНИЙ рух; П-НО-бО- 
евая жпзпь—похідио-бойове жит¬ 
тя; П. вахват — похідний вічін; 
П. колонна — похідна коліна; 
П. кухня—похідна кухня; П. ось— 
похідна вісь; П. охрапенио — по¬ 
хідна охоріоа; П. палатка — по¬ 
хідний намет; П. форма—похідна 
фірма; П. шаг — похідний крок. 

*Почва— ґрунт, -ту. 
*Почвенньій — ґруптовйй. 
Почесть — пошіна, -пп, пові- 

га, -ги; П-ти воипские—-військо¬ 
ві пошіна. 

Почетньїй—почесний; П. крас- 
ноармеед — почесний червопо- 
арм/єць. 

*Почин — почин, -ну. 
*Починка — полагодження, по- 

лагода. 
*Починочньій — полігодпий. 
*Починочньій материал — полі- 

годоий матеріал. 
*Почта— пошта, -ти; П. воєн¬ 

ная—військові пішта; П. воепно- 
голубиная — військово-голубіша 
пішта; П. летучая—летуча пішта. 

*Почтовьій — поштовий; П. кон¬ 
тора — иоштіва контора; П. стан- 
цпя — поштіва стіція, -ції. 

^Появляться, появиться—з’яв¬ 
лятися, з’явитися. 

*Появляющаяся — що з’явля¬ 
ється; П. мишень — меті, що 
з’являється. 

*Пояс, поясок — піяс, -су, 
поясік, -скі; Поясок ведущий — 
папрямийй поясік; П. Кольцо¬ 
вої’! — кільцевий поясік. 

*Поясной — ПОЯСНИЙ; П. ми- 
шеиь—поясна меті; П. ремень— 
поясний ремінь, пісок; П. цель— 
поясні піль. 

Правдивость — правдйвість, 
-вости; П. материала — правдй- 
вість матеріалу. 

МПравеє 0—ООи — „Правіше 
0—00“. 

*Прівило — прівило, -ла; П. 
стрельбн — прівило стріляння. 

*Правило— правило, -ла; П. с 
желе8Ной лопатой — правйло І8 
валізеою лопітою. 

* Правильний — прівилмшй. 
* Правильний—иравйльник, -ка. 
Правительство — уряд, -ду. 
Право—пріво, -ва; П. дис- 

циплипарное — дисциплінарні 
пріво. 

Правомочие — правоміжність, 
-пости. 

Правомочньїй — правоміжний. 
♦Правофланговий—правофлан- 

ківий. 
*Правьій — прівий; П. концо- 

вая часть—пріва кінцеві частй- 
па; П. (левое) плочо вперед — 
пріве (ліве) плече ВПереД; П. 
фланг — прівий флапк. 

Праздник — свято, -та. 
*Практический — практичний; 

П.# стр'ельба — практйчне стрі¬ 
ляння. 
♦Прачешная— прільня, -ні. 
Пребьівание — поребувівпя. 

*Лревосходство—перевіга. 
*ПрЄ8ЬІШЄНИЄ — перевищення; 

П. липни огня — перовйщенпя 



Програла Председатель 

лінії вогню; П. точки — перевй- 
щеппя точки. 

*Преграда — перегорода, -ди; 
перепОна, -пп; П. огневая — вог¬ 
нева перепона. 

^Преграждение — (действ.) 
перегороджування. 

*Предавать, предать—{суду) 
віддавати, віддати; {против¬ 
нику) зріджувати, зрідити. 

*Предварительньій — уперед- 
ній; П. команда — упередня ко- 
міпда; П. рассчет — упередній 
розрахунок. 

Предварять, предварить — 

гіоиереджіти, попередити. 
Предвидение — передбачення, 

{действ.) передбачання. 
Предвидеть —4 передбачіто, 

передбічитп. 
*Предел—грапйця,-ці; П. вил¬ 

ки (большой, малий) — (вели¬ 
ка, малі) грапйця міжпикі; П. 
возможпой точности маспітаба — 
границя можливої тОчпости мі¬ 
рила; П. ^пругости ' ствола — 
границя пружности цівкп. 

*Предель.чьій — грапйчпий; П. 
точность — граи,ічпа точність. 

^Предмет — річ (речи); пред¬ 
мет, -та; П. воєнного обихода — 
військова річ; П. местннй — міс¬ 
цевий предмет; П. ориентировоч- 
пьій — орібптаційний предмет; 
П-тьі ценньїе — цінні речі. 

*Предмостньій — передмосто¬ 
вий; П. позіщия — нередмостОва 
позиція. 

Предназначать, предназна- 

чить — призначати, при8нічити 
наперед. 

*Преднамеренньій—навмисний; 
П. бой—навмисний бій. 

*Предосторожность —обереж¬ 
ність, -пости, пересторОга, -ГИ; 

мори П-сти — зіходи обережоо- 
сти, запобіжні зіходи. 
♦Предотвращать, предотвра- 

тить — 8апобігіти, запобігти; 
(од)відвертітїї, (од)відвернути. 

*Предохранитель — занобіж- 
пик, -ка. 

*Предохранительньій — запо¬ 
біжний; П. взвод — запобіжний 
ввід; П. кружок — вапобіжиий 
кружок; П. механизм — запобіж¬ 
ний механізм; П. планка—: запо¬ 
біжна п ліпка; П. пружина — 
запобіжна пружина; П. разревное 
кольцо—запобіжне розрізне кіль¬ 
це; П. чека — запобіжний зігвіз- 
док; П. щитик — запобіжний 
щитик. 

*Предписание—припис, -су. 
*Предписьівать, предписать — 

приписувати, пршіисіти; накі- 
8увати, наказати. 

Предположение—припущення, 
здОгад, -ду. 

Предпочтение—иеревіга, -ги. 
Предпочтительньїй—перевіж- 

ний, кріщий. 
*Предпринимать, предпринять 

— яахОджуЕатися, «аходжатися; 
брітпся, взятися ДО ЧОГО; П. на- 
ступлеиио — розпочинати ніступ. 

Председатель — ГОЛОВІ, -ВЙ; 
П. БУЦИК —Голова ВУЦБК. 



Представите.!!» Приближатй 

Представитель — представ¬ 
ник, -кі; полномочпий П. округа— 
повноважний представник округи. 
♦Представление — з’явлеивя, 

подання, надсилання; ГІ. по ко- 
аіапде — 8’явлення 'за коміндою; 
П. ходатайства — подіпня клопо¬ 
тання; П. сведеппй — подання 
відімостів. 
♦Представлять, представить— 

подавіти, подіти, надспліти, па- 
діслітп. 
♦Представляться, предста¬ 

виться — з’являлися, з’явитися. 
Предстоящий — майбутній. 

♦Предупреждать, предупре- 

дить— ионероджіти, попередити, 
вапобігіти, ваііобіт; упереджі- 
ти, упередити. 
♦Предупреждающий — уперед- 

пий; П. удар — упередпий удір. 
♦Предупреждение — попере¬ 

дження, запобігання- П. от О.В.— 
вапобігіння О.Р. 
Предшествующий —поперед¬ 

ній. 
♦Преждевременньїй — перед¬ 

часний; П. разрив—передчісяий 
різ рив. 

Президиум — президія, -дії. 
Презрение—призйрство, -ства, 

зповага, -ги. 
♦Преимуіцество—перевага,-ги. 
♦Прекращать, -ся, пргкратить, 

-ся — припиняти, -ся, припини¬ 
ти, -СЯ; „Прекратить огонь44 — 
,,Припинити вогінь44. 
♦Пренращение — припинення; 

П. огпя — припЛпоппя вогню. 

♦Преобладание—перевіга, -ги 
♦Преодолевание—перемагіппя. 
♦Преодолевать, преодолеть — 

иеремагіти, перемогти. 
♦Преодолевающая работа 

мьішц — перемагальпа робіта 
м’язів. 
♦Препятствие — перепона, -ші; 

перешкода, -дн; П. искусствеп- 
пос — штучна перепіна; П. перо- 
посное — перенісна перепіна. 
♦Препятствовать, воспрепят- 

ствовать — перешкоджати, пе- 
репікідпти. 
♦Прерьіватель—переривач, -ча; 

П. тока Гзуммер) — переривач 
струму (пищик). 

4 Прерьівать, прервать — по- 
реривіти, перервати. 
♦Прерьівистьій—переривчастий. 
♦Прерьівчатость — переривча¬ 

стість, -тости. 
♦ Преследование — пересліду¬ 

вання. 
♦Преследовать — пересл/ду- 

вати. 
♦Пресе — гніт, -ту; П. рьічаж- 

пьій — віжільний гпіт. 
♦Прессованньїй — гнічений; П. 

сено — гнічено с/но. 
Преступник—злочйпедь, -нця. 
Преступньїй — злочїшпий. 

♦Прибавлять, прибавить —- до¬ 
давати, додіти, збільшувати, 
збільшити; ,,Прибавь, прямо44 — 
„Збільш, прісто“. 
♦Приближать, -ся, приблизить, 

-ся — паближіти, -ся, паблйзп- 
ти, -ся. 

\ 
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ГГрибдпжоніїс Приготовлять 

*Приближение — наблйжения; 
П. к делц—паблйжевпя до ц/лд; 
пристрелка Прнближенцем—при¬ 
стрілювання наближенням. 

“Приближенний — наближений; 
П. точность—наближена тОчаість. 

“Прибор — прилад, -ду; П. для 
набивки патронних лент — при¬ 
лад наповняти набійві стрічки; 

/ П. осветительний—осв/тлюваль- 
шій прилад; П. пробний—спроб¬ 
ний прилад; П. 9ЛЄКТШ)-ИЗМСрЦ- 

тельпьій—електро-вимірчий прй- 
лаі. 

Прибивать, прибить — прибу¬ 
вати, прибути. 

Лрибьівающий — що прибуває. 
Прибшь (людей и лоша- 

дей) — ирцбу'ґок, -тку. 
Прибитие — прибутті 

“Привал — постолика, -ки; при- 
Ч«ІЛ, -лу; П. большой — ВОЛИКіі 

постОяпка; П. малий — коротка 
постолика. 

“Приварок — приварок, -рку. 
*Приварочний — приваркОвий; 

П. доводьствие — приваркОво по- 
стачіпня. 

“Привертивать, привернуть — 
прикручувати, прикрутйти. 

Приветствие-Іір цвітіння. 
“Привешивать, привесить — 

причіплювати, причепити. 
Прививка — щеплеїшя. 

*Привйнчивать, привинтить — 
пригвинчувати, прпґвинтйти. 

Привлекать, привлечь — при¬ 
тягати, притягти, 8алучіти, 
залучити; П. к ответствеїшо- 

сти —притягти до відповіділь- 
ностц. 

*Привод— передіча,-чі, транс¬ 
місія, -СІЇ; (коня) приведення; 
П. пожпой — ножапі передіча, 
трансмісія; П. педальний — ст^- 
патнева поредіча; П. ручпой — 
ручні передіча. 

Приводить, привести —при¬ 
водити, привести, (пример) 
павОднти, навести. 

“Приводной —, ириводпйй; П. 
валик — ириводпйй валець. 

Привмчна — 8вйчка, -кн, па¬ 
вичка, -ки. 

“Привязной — прив’язній; П . 
азростат — ирпвя*8нйй іеро- 
стат. 

“Привязивать, привязать —при¬ 
в’язувати, прпв’язіти. 

“Привязь — прйв’язь, -зи, при- 
пОп, -піну. . 

Пригибать,-ся,пригнуть, -ся— 
пригипітп, -ся, пригнути, -ся. І 

Приглашение — запрошення? 
Пригнанний — прппасОваипй. 

"Пригонка —(одежди) добір, 
-бору; (оружия, снаряже- 
ния)—принасОвування, припа¬ 
сування. 

“Пригонять, пригнать — припа¬ 
совувати, припасувітп, Добиріти, 
добріти; П. сеаряжение — прн- 
пасОвувати лаштупок; П. одеж- 
ду — добиріти одяг. 

“Пригорок —пігорок, -гірка. 
Приготовлять, приготовить -— 

готувіти, прпготувіти, лігодити, 
иалігодити. 
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Придавать Прилип 

"Придавать, придать — дода- І 
вати, Додіти; надавати, надіти. 
♦Придерживать, придержать — 
притримувати, притримати; П. 
-ся — дотримуватися. 

*Придорожньій — придорожній. 
*Прием—хват, -ту; спОсіб,-собу; 

ирийміпоя; П. амбулаторний — 
амбулаторне приймінпя; П. маски* 
ровочний —маскувільчий спосіб; 
П. ружейпмй —: хват рушничний. 

*Приемник— приймім, -чі. 
*Приемньій — приймільний; П. 

мехаппзм — приймільний меха¬ 
нізм; П. покой — амбулаторія; 
П. станція — приймільпа стіція. І 

*Приемщик—прнймільнпк, -ка. 
*Прижим— притиск, -ку. 
^Прижимать, прижать — при- і 

тйскувати, притйснутн. 
*Прижимной — притискний; П. 

виптик — притискний ґвйптик. 
*Призма—прйзма, -.ми; П. отра- 

жатель — прйзма відбнвіч. 
*Призматический — призматич¬ 

ний; П. бинокль — призматичний 
бінокль; П. стекло — призматич¬ 
не скло. 

Признавать, признать — ви- 
знавіти, вивнатн (за що, кого). 

"Признак — ознака, -ки. 
*Призьів —призов, -ву; зіклпк, 

-ку. 
*Призьівной—призовний; П. воз- 

раст — призовній вік. 
*Приназ — наказ, -зу; П. по 

00 полку — пакіз 00 полкОвТ; 
П. по части—накіз частині; по 
П.-зу — за иакізом. 

*Приказание — зігад, -ду. 
*Приказист — паказпик, -ка. 

-^Приказьівать, приказать — на- 
кізувати, наказіти. 

* Приклад — приклід, -ду. 
*Прикладка — прикладіння. 
¥Прикладной — прикладний; П. 

упражпепие—прикладна вправа; 
П. фехтованио — прикладпе фех- 
тувіпия. 

*Принладьівать, приложить — 
прпкладіти, приклісти. 

*Приклепанньій -иришотОваїшй. 
*Прикольші — прикіл, -кола. 
*Лрикомандированньій — при- 

стапОвлеппй. 
’ЧІрикоіиандировьівать, прино- 

мандировать—нристанОвдювати, 
пристановйтп. 

* Принос нове ниє — дотик, -ку. 
‘^Прикроплять, прикрепить — 

пршсріпля'ти, ПрККРІПИТИ. 
*Прикрепленньій — прикропле¬ 

ний. 
*Прикрьівать, прикрьіть — при - 

кривіти, прикрити. 
"Прикрьівающий — прикрившій, 

захиснйй; П. часть — захисна ча¬ 
стила. 

*Прикрьітие — захист, -ту, при¬ 
кривання, прикриття'; П. щито¬ 
во е — щитове прикриття. 

Прикуска (у лошади)—при¬ 
куска, -СНИ. 

Прилегать, прилечь — приля- 
гіти, прилягти. 

*Прилежащий — прилежний. 
*Прилив—прйлпвок, -вка; при¬ 

плив, -ву; П. для пружніш ПОД¬ 

УЙ 



Приложешіе 

жимов — прйливок для пружини 
притисків; П. крови — приплив 
крОви; П. с упором — прйливок 
8 упброю. 

Приложение— додаток, -тку; 
прпкладінпя. 

*Применение — вживаная, за¬ 
стосування, пристосування; П. к 
местности — пристосування до 
місцевости. 

*Применительно — відпов/дно 
до, пристосовуючись до. 

*Применять, -ся, применить, 
-ся — вживітп, вжити, застосо¬ 
вувати, застосувати; пристосову¬ 
вати, -ся, пристосувати, -ся. 

Прим ер —приклад, -ду; П.лпч- 
ннй — особйстий прйклад; пода¬ 
вать П. —бути за прйклад. 
^Примерньїй — вразкОвий, взір¬ 
цевий. 

*Примесь— домішка, -ки. 
:Прим етка-ирикмета, -ти, озні- 

ка, -ки. 
*Лримечание —примітка, -ки. 
*Примкнутьій штьін - настрОм- 

лсний багнет. 
*Примьікать, примкнуть — при¬ 

лучатися, прклучйтися, приля¬ 
гати, прилягтй; „Примкнуть штн- 
ки44 — „Настромйти багнети4'. 

*Лринадлежность — приладдя; 
приналежність, -пости; П. казар- 
менная — касаршіне приліддя; 
П. караульная — майнО сторОжі. 

*Принимание — приймінвя. 
*Лринимать. принять — прий- 

міти, прийияти; вважіти; П -ют 
скорость—приймають швидкість. 

Прйспособление 

*Прннимающий парад — що 
приймає параду. 

Принуждать, принудить—при¬ 
мушувати, примусити, силувати, 
присйлувати. 

Принуждение примус, -су, 
силування. 

Прннципиальньїй, -но — прцн- 
ципОвий, -во. 

*Приостанавливать, приоста- 
новить — припиняти, припинйти. 

*Приостановка — припинення; 
П. огпя — припйнепня вогнй. 

*Припас -— приніс, -су; П.бое- 
вьіе — бОйні пришіси; П. огне- 
стрельпьіе — вогнепальні приаі- 
сп; П. стсстньіе — харч/, -ч/в. 

*Припек— припік, -ку. 
* Приподнимать, приподнять — 

підіймати, підійняти. 
*Прилой— люта, -ти. 
^Припряжка — підпряжка, під¬ 

прягання. 
*Лриращивать — дотОчувати. 
Присваивать, присвоить —прц- 

свОювати, присвОїтп, привліщу- 
вати, привластйти. 

*Приседание — присідання. 
*Присоединять, присоединить- 

прилучати, прилучити, приєдну¬ 
вати, приєднати. 

^Прйспособление — пристрій, 
-рою; пристосуВІН11Я; П .ВИ8ПрН06— 
зірнйй нрйстрій; П. шазьівнов 
(зуммер) — викличний прйстрій 
(пищик)*, П. оседающео—осід- 
нйй прйстрій; П. прицельное — 
иац/льний прйстрій; П. стреляю- 
іцее — стрільний прйстрій; П. для 



Приспособлять Придолинки 

-г г.; 

вставлявия патроііов — пристрій 
для вкладання набОїв; П. тероч- 
пое — терковий прйстрій; П. к 
местяости — пристосування до 
місцевости; П. охлаждагощее — 
охолодний прйстрій. 

*Приспособлять, -ся, приспо- 

собить, -ся — пристосовувати, 
-ся, пристосувати, -ся. 

Приставлять, приставить — 

приставляти, прист&вити; П. ли- 
пейку — приставляти лінійку; П. 
ногу — пристівити нОгу. 

*Приставление— ігрпставлення. 
*Приставной— приставнйй; П. 

лестпица — драбина; П. мага¬ 
зин — приставнйй магазин. 

^Пристань — прйстапь. 
Пристегивать, пристегнуть — 

пристібувати, пристебнути. 
*Пристрелна — пристрілюван¬ 

ня; П. ^захватом цели в вилку — 
првстрі'люванпя вахОплепням діли 
в міжнйк; П. неирерьівпнм ог- 
пем — пристрілювання певпйннни 
вогнем; П. по дальностн- пристрі¬ 
лювання за віддаленням; П. по на¬ 
правленню — пристрілювання за 
напрямом; П. лриближеппем к 
цели — пристрілюваппя наблй- 
жеипям до ціли; П. скачками — 
пристрілювання скОками. 

*Лристройка—прибудОвувашія, 
прибудування; лрибудОва. 

*Приструги—підпружвики, -ків. 
'^Приступок — приступок, -нка. 
*Пристяжной — орчиковий. 
Присяга — присяга, -ги; при- 

иятие П.— прийиаппя присяги. 

*Приток — дОплив, -ву. 
*Приторачивать, приторочить— 

приторочувати, приторОчиги. 
*Притягивание — притягання. 
*Притягивать, притянуть—при¬ 

тягати, притягтй. 
*Притяжной — притяжнйй; П. 

ремеиь — притяжпйй ремінь. 
Приучать, приучить — привчі- 

ти, привчити. 
Приучение — привчання. 
Приход — прибуток, -тку. 

*Прицел — мірник, -ка; П. ви- 
движной — висувний мірник; ви¬ 
сота П. —висота мірнйка; П. по 
расстояпию— мірник ва відділен¬ 
ням; П. найменший — найменший 
мірник; П. оптический—оптичний 
мірник; П. постоянпнй — стілий 
мірник; стебель прицела—стебло 
м/рникй. 

*Прицеливание — націлюван¬ 
ня. 

*Прицельньій — мірппкОвнй; на¬ 
дільний; П. вирез — виріз мір- 
никОвий; П. дальность — мірии- 
кОва далекість; П. диск — кру¬ 
жало мірпикОве; П. колодка — 
колОдка мірникова; П. кольцо — 
кільце мірвикове; П. линия — 
надільна ліпія; П. муфта — муфта 
мірпикОва; П. поражаемое иро- 
странство — надільний урівпий 
прОстір; П. приспособленио — 
надільний прйстрій; П. прорезь— 
прорізь мірпикОва; П. пружина— 
пружйна мірвпкОва; П. рамка — 

рамка мірпикОва; П. станок — 
стапОк нац/льннй; П. хомутик — 
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Прикопна Ироволоиішй 

хамутик мірпикбвий; П. шпилька— 
шпилька мірникбла. 
♦Прицепка—причіпка, -ки; при¬ 

чіплювання. 
*Прицепной — причіпний. 
♦Причальний узел — причіль- 

пий вувол. 
Причастньїй — причетний. 

^Причина —причина, -ни; П. не¬ 
законная—незаконна причина; П. 
уважительная—повіжпа причина. 

31 Причислять, причислить — за¬ 
раховувати, зарахувати. 

Причитающийся — належний, 
*Пробанивать,пробанить {ору¬ 

дне) — протпріти, протерти. 
♦Пробег— перебіг, -гу. 
*Пробел — прогілина, -ни; про¬ 

пуск, -ку. 
' Пробиваемость —пробйвність, 

-пости. 
^ Пробивание — пробивання. 
*Пробивной — пробивний; П. 

действпе — пробивний чин, міць. 
*Лробка — затичка, -ки; кброк, 

-рка; П. железпая — валізпа зі- 
тичка. 

*ПробКОВЬІЙ — кбрКОВИЙ; П. 

кришка — коркова п3кришка. 
*Пробньій — спробний; П. при¬ 

бор — спрббний прилад. 
*Пробоина — пробоїна, -ни. 
*Пробой — проб/й, -ббю. 
*Пробойник — пробйвіч, -ча; 

прбтпчка, -ки. 
♦Проведение — переведення, 

проведення; П. в жизнь — пере¬ 
ведення в життя; П. горизонта¬ 
лей — проведення П08ЄМИП. 

Проверять, проверить — пе¬ 
ревіряти, перевірити. 

*Проветривание — пров£грю- 
вання. 

*Проввтривать, проветрить— 

провітрювати, провітрити. 
♦Провешивать, провесить — 

тичкувіти, вйтичкувати; П. ли¬ 
пню — тичкувати лінію. 
♦Провиантское довольствие— 

провіантське посіічанпя. 
♦Провисание — обвисання. 
♦ГІровод — прбвід, -воду, дріт, 

дроту; П. вводний — упуск- 
пий прбвід; П. голий — гблий 

1 прбвід; П. телефонний облегчеи- 
ннй — телефонний полегшений 
провід; П. легкий телефонний — 
легкий телефбнпий провід. 

І ^Проводка — провідин, -ш, про- 
I ведення. 

*Проводник — провідник, -кі; 
П. семнжильпий — семижйльний 
провід пик; П. соедпнптельньїй— 
злучпйй провідпйк. 
♦Провожатий— проводір, -ря'. 
♦Провозоспособиость — прово¬ 

зоспроможність, -ности. 
♦Проволока — дріт, дрбту; П. 

вязальеая — в’язільнпй дріт; П. 
железпая — 8алігзний дріт; П. 

колючая—колючий дріт; П. коль- 
цевая — кільцевий дріт; П. мед- 
пая — мідний дріт; П. стальная 
струнпая — сталевий струнний 
Дріт. 
♦Проволочньїй— дротяний; П. 

8аграждепие —дротяні перепона; 
П. еж — дротянйй ЇЖІК; П. пру- 
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ІІрогар Прожекторний 

жиоа — дротяна пружина; П. 
сеть — дротяні мережа; П. теле¬ 
граф — дротяний телеграф. 

‘ Прогар — нрогір, -ру. 
*Прогиб — прогин, -ну. 
*Прогон — підвілипа, -ни. 
Программа — програм, -му. 

*Прогрессивньій — ростучий, 
прогресивний; П. горение — про- 
гресйвне горіння; П. крутизна 
паревов— ростуча крутість на¬ 
різів. 

Прогулка — прохідка, -ки. 
*Продвигать, -ся. продвинуть, 

-ся — просувати, -ся, просунути, 
-ся. 

*Продвижение — просувіння. 
♦Продергивать, продернуть — 

просмикувати, просмикнути, про- 
смикати, просмйкати. 

*Продовольственньій — харчо¬ 
вий; П. база'—харчові база; П. 

каптенармус — харчовий комір¬ 
ний; П. магазин — харчовий ма- 
гавйн; П. транспорт — харчовий 
транспорт. 
♦Продовольствие — харч, -чу, 

провіянт, -ту. 
♦Продолговатьій—-довгістпй;П. 

окно — довгасте вікні. 
*Продолжение —прОДІвЖОШІЯ; 

П. оси капала ствола — продав-, 
ження ісп канілу цівки. 

*Продолжительность — трива¬ 
лість, -лости; П. действия га- 
30В — тривілість ДІЇ ГІ8ІВ; П. 
марша—тривілість руху; П. про¬ 
гуляй —тривілість прохідки. 

*Продолжительньж —тривілий, 

довгочісний; П. время — довгий 
час, чиміло часу; П. отпуск — 
довгочісна відпустка. 

*Продольно —подівжно. 
* Лродольньїй — подовжпнй; П. 

кольцевой паз — подівжпа кіль¬ 
цеві ґіра; П. положение — по- 
ДІВЖНЄ ПОЛІЖЄННЯ; П. црорвЗИ — 
подівжні прірізи; П. ребра — 
подівжні ребра; П. тавр—подівж- 
пий тет; П. уровень — подовжна 
поземницж 

Продуктивность — продуктив¬ 
ність, -пости. 

*Продунт — продукт, -ту; Про- 
дуктьі разложения — продукти 
розкладу. 

*Проездка — проїжджінпя. 
^Проездной-—проїзний; П. до¬ 

кумент, — документ на проїзд, 
проїзний документ. 

*Проезжая часть дороги — 
переїздка, -дки. 

^Проект — проект, -ту. 
*Проектирование — проекту- 

віпня. 
*Проектировать—проектувіти. 
*Проекционньій —проекційпий; 

П. плоскость —проекційна плііца. 
*Проекция — проекція, -ції; П. 

горизонтальная -- позема проби - 
ція; П. картографическая—ма- 
иографічна проекція. 

^Прожектор — прожектор, -ра. 
^Прожекторист — прожектор¬ 

ний, -ка. 

*Проженторннй — прожектор¬ 
ний; П. часть — прожекторна 
частина. 

149 



Прозрачний ІІросворденпші 

♦Прозрачнуй — прозорий. 
♦Производнть, произвести — 

переводити, перевестй; П. ВН- 
стрел — стріляти; П. М&СКИрОВ- 
куг— маскувітп; П. наблюдение— 
стежити; П. побог— (у)втікіти; 
„Произведепора8водкарауловч — 
„Пореведено розвід сторожі4*. 
♦Производство — переведення; 

техніка, -ки; П. внстрела — тех¬ 
ніка пОстрілу; П. поверни — ПЄ- 

реведеноя перевірки; П. работ— 
переведення робити; П.стрельбн 
стріляння. 

- Произносить,произнести —ви¬ 
голошувати, вимовити, виголо¬ 
сити, вимовляти. 

Происходить — походити, від¬ 
буватися. 
♦Происшествие — пригОда, -ди. 
♦Прокладка —прокладання; пе¬ 

релізша; П. войлочная — повстя¬ 
ні переліжка. 

*Пролет.(л^зя?<9г/ станция- 
ми)— перегін, -гОпу; П. поста — 
прогін, -гОну. 
♦Пролом— прол/м, -лОму. 

♦Промасливать, промаслить — 

промішувати, промастити. 
♦Промах — прОмах, -ху. 
♦Промахнуть, -ся —промахну¬ 

ти, -ся. 
♦Промедление — загійка, -ки, 

забара, -ри. 

♦Промежутон—проміжок,.-жку. 
гПрОМЄЖутОЧНЬІЙ —проміжний; 

П. пост — ироміжті ст/йка; П. 
склад — проміжний склад; П. тра¬ 
верс — проміжні тріверза; П. 

1 шайба — проміжна шійба; П. ше¬ 
стерня — проміжна шестерня. 
♦Промер-вимір, -ру; П. про- 

тяжения — вимір протягу. 
♦Промокать, промокнуть—цро- 

мокіти, промокнути. 
♦Промувка — пронпвіння. 
* Проникание — проникання. 
♦Проникать, прониннуть—про- 

никіти, проникнути, проходити, 
пройти. 

Пропаганда—пропагінда, -ди. 
♦Пропеллер— пропелер, -ра. 
♦Пропитанньїй —просяклий. 
♦Пропитувать, пропитать —на¬ 

паювати, напоїти. 
♦Пропитуваться—просякітися. 
♦Пропорциональность — про¬ 

порційність, -ности. 
♦Пропусн — перепустка, -КИ;ИЄ- 

ренускіння. 
♦Пропускномуперепускний; П. 

камера—перепускні кімера; П. 
способность — перепускні снро- 
мОяШІСТЬ. 
♦Прорезиненнуй — гумований; 

П. лента—гумована стрічка. 
*Пр0рЄЗЬ — ІірбрІЗ, -8у; П. ПрИ- 

цела — проріз мірпикОвий. 
♦Прорубь — ополонка, -ки. 
♦Прорув—прорив, -ву; П. ПО- 

роховнх гаяов — прорив порохо¬ 
вих гізів. 
♦Проруваться, прорваться — 

нрорчвітися, прорватися. 
♦Просачиваться, просочиться— 

просочуватися, просочитися. 
♦Просверленнуй, -но — про¬ 

свердлений, -по. 
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Просвка 

*Просена— просіка, -ки. 
*Проселочная дорога — путі¬ 

вець, -вця. 
*Проснок — проскік, -ку. 

, *Проследовать — пройти, про¬ 
їхати. 

*Прослойна— прошарок, -рка. 

^ Просовувать, просунуть — 

просовувати, просунути. 
*Просрочивать, просрочить — 

прострочувати, прострочити. 
*Простой — простий, звичай¬ 

ний, нескладний; П. атака — про¬ 
ста атіка; П. вязка — звичійне 
в’язінпя; П.движение —несклад¬ 
ний рух; П. ключ — звичайний 
ключ; П. обман •— прОста обміна; 
Л. отвод — прОсте відведення. 

Простейший — найпрост/пшй. 
*'Простой (вагона) — пере¬ 

стій, -стою.. 
Простота—простота, -ти, про¬ 

стість, -СТОСТН; П. в обращонии — 
прОстість поводження. 

*Пространство — прОстір, прО- 
стору;П. заснарядное—прОстір по- 
загарматневий; П.мертвое—мерт¬ 
вий п^Остір; П. обстреливаемое — 
обстрілюваний простір; П. пора- 
іваемое — урйзний простір. 

*Прострел— простріл, -лу. 
*Прострелквать, прострелить— 

ироетр/люватп, прострелити. 
Простуда — застуда, -ди. 

31 Проступок — провина, -ШІ; ПГ 
важннй— важлива провина. 

* Простиня — простирало, -ла. 
Просьба — прохання. 

*Проталнивать, протолкнуть— 

Ііротивоштурмовий 

! проппхіти, пропхнути, проштОв- 
. хувати, проштовхнути. 

Протаскивать, протащить — 
протягати, протягти, проволікіти, 
проволокти. 

*Противнин—вОрог, -та. 
* Противоазроп ланньїй проти- 

аеропланний. 
*Противоброневой —протипін- 

| церпий. 
*Противовес— протнвіга, -ги. 
*Противовоздушньій—протипо- 

1 вітряний. 
*Противогаз — протигаз, -8а. 
*Противогазовьій —протигізо- 

вий; П. заїцита — протигізовий 
захист; П. оборона — протигазо¬ 
ва оборона; П. средства—про¬ 
тигазові зісобн. 

*Противодействие—протичйп, 
-пу. 

*Противодействовать—проти- 
чиайти, перешкоджати. 

*Противодьімньій — протидйм- 
I пий. 

*Противоположньій — протйв- 
ний, протилежний, супротйв- 
ний. 

*Противопоставлять, противо- 

поставить — протистйритп. 
Противоречие —суперечність,' 

-пости. 
*Противотанковьій —протитан¬ 

ковий; П. борьба — протитанкова 
боротьбі; П. оборона — проти¬ 
танкова оборОна. 
♦Противоштурмовьій — проти- 
штурмовий; П. артпллерия — 
протиштурмОва артилерія. 
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ІГротивоядие Пружинний 

♦Противоядие — протиотрута, 
-ти. 

* Протиральник—протиріч, -чі. 
♦Протирать. протереть—про¬ 

тирати, протерти. 
♦Протирка — нротирічка, -ки- 

иротпрінпя. 
♦Проток — перетік, -тіку. 
Протокол — протокол, -лу. 

♦Протравливание (семян) — 
щавленвя. 

♦Протяжение— прітяг, -гу; П. 
ЛИПНИ — протяг ЛІНІЇ; П. фрОН- 
та—прйиг фрінту. 
♦Протяжний, -но — протяжний, 

-по, протя'глий, -ло. 
♦Проушина— вухо, -ха. 
♦Лрофиль— профіль, -ЛЯ; П. 

возвишепеий — піднесений прі- 
фІЛЬ; П. дороги—-профіль ШЛЯХ)'; 

П. истшшьій — правдивий про¬ 
філь; П. ПОЛПИЙ — ПрбфІЛЬ ПОВ¬ 
НИЙ; П. сокращепний — скорії- 
ЧЄНИЙ профіль; П. уСЛОВНЬІЙ — 
умбвний профіль. 
г Л рофильний — профільний. 

♦Проход — прохід, “ХОДУ; Про- 
хОдження; П. горний — проліг, 
-лоту. 

"Прох о дим ий —прохідний; П. 

болото — прохідне багнО, болОто. | 
♦Проходить, пройти — ІірохО- І 

дитп, пройтй. 
♦Проходной — прохідний; П. 

свндетельство—подорОжвій лист. 
♦Прохожая часть дороги — 

стуиі, -пй. 

* Прохождение — ирохОджеипя. 
Процент — відсОток, -тка. 

Процесе — процес, -су. 
Процессия — процесія, -сії. 

♦Прочищать, прочистить — 
прочищіти, прочистити, 
♦Прочность — міцність, -ностн, 

тривкість, -кости. 
„Прощайте ,,Прощавійте“. 

*Пруд — став, -ву, ставОк,-вка. 
Пружина — пружина, -пп; П. 

боевая — бОйна пружина; П. воз- 
вратная — зворОтпа пружина; П. 

главная — головні пружина; П. 

горбатая — горбата иружииа; П. 

двуперая — двупера пружина; 
П. дисковая — кружалувіта пру¬ 
жина; П. замка — пружина зам¬ 
ка; П. нажимающая дпек при- 
цела — пружииа, н;о натискує 
па кружіло мірника; П. накат¬ 
ника — пружйна накОчувача; П. 
пейзильберная — невзйльберна 
пружина; П. пластинчатая — пла- 
тівчаста пружина; П. плоская — 
плескіта пружина; П. подава- 
теля пружйна подавачі; П. пре- 
дохранительная — запобіжні пру- 
жйва; П. прицельная — прулсина 
мірдикОва; П. проволочная — пру- 
жипа дротяні; П. спиральная — 
спіральшґ пружйна; П. со стерж¬ 
нем — пружйна зі стрижнем; П. 
спусковая — спускові пружйна; 
П. ствольная — цівкові пружйна; 
П. стопора —пружйна стОпора; 
Л. тарелочпая —тарілкувіта пру- 
жйва, 
♦Пружинний — пружинний; П. 

веси — кантар; П. кришка — пру¬ 
жинна покришка; П. важим — 



ч 

Прут » їїустой 

пружинний натискач; П. иредо- до воз/в44; П. легкий — легкий 
храпитель — пружинний вадо- кулеміт; її. станковий — станкб- 
біжник; П. часть—пружинна ча- вий кулемет, 
стйяа. *Пулеметньій — кулеметний; П. 

*Прут — прут, -та. вьюк — кулеметний в’юк; П. гне- 
♦Прмгание— стрибання, пли- вдо — кулеметне гніздо; П. кар¬ 

тання. точка — кулеметна кііртка; П. 
*Прьігун — стрибун, -нА, пли- лента — кулеметна стрічка; П. 

гун, -ні окоп — кулеметний шАнець; П.по- 
*Прьіжок — скік, скіку, стри- возка — кулеметний віз; П. пло- 

бік,-бк4; П. вглубину—стрибок щадка — кулеметна площинка; 
у глиб; П. простой—простий стрн- П. рота — кулеметна сітня. 
біїк; П. через бревно — стрибок *Пулеиетчик—кулеметник,-ка. 
черев коліду; П. через коня— ^Пульверизатор — прискавка, 
стрибок через коня. -ки. 

*Пряжка— пряжка, -кп. ЧІ *Пулька— кулька, -кп. 
*Прямой — прямий, простий; *Пульньій вход—кульовій вхід. 

,,Прямо44 — ,,Прбсто44; П. ви- *Пуля— куля, -лі; П. остроко- 
стрел — простий постріл; П. за- печная — гостра куля, 
сечка — прямий зАчерк; „П^я- *Пункт—пункт,-ту;П.астропс- 
мо коли14 — „Просто КОЛИ4*; мпчвский—астрономічний пункт; 
П. линия — проста лінія; П. на- П. главний — головний пункт; 
водна — просте націлювання; П. П. исходньїй — впхідийй пункт; 
начальник — прямий начільник; | П. командний—командний пункт; 
П. подчипение — прямА підлег- і П. паблюдательний — стежовий 
лість; П. попадание — прісте пупкт; П. назначений — пункт 
влучання; П. угол—прямий кут, . привнАчення; П. населенний — 
простий ріг; П. удар—простий населепий пункт; П. опорний — 
удАр; П.укол — прїстий-укАл. опАршійпуакт;П.перввязочіщй— 

*Прямолинейньій, -но — просто- перев’язний пункт; П. сборннй — 
дін/йний, -по. вбірвйй пункт; П. звакуацион- 

Пугливьій — лякливий. ний—евакуаційний пункт; П.зтап- 
Пуговица — ґудзик, -ка. пий — етапний пункт. 

*ПугОвка—голівка, -ки; П. кур- *Пунктир — пунктир, -ру. 
ка — голівка куркА; П разряд- ^Пунктирний — крапковий, 
нпка — гол/вка розрядника. ♦Пускать, пустить — пускітн,' 
їПук, пучек — жмут, -та. пустіти. 
*Пулемет — кулемет, -та; „Пу- *Пусковой —пусковий, 

демет к повозкам44— „кулемет *Пустой — порожній. 
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Пустота 

^Пустота — порожнеча, -чі. 
*Пустотельій — порожнявий. 
“Пустьірь — пустиня. 
*Путо — путо, -та, {мн.) пута. 
*Путеводньій — провідний. 
*Путевой — подорожній; П. до- 

вольствие — подорожні видіткп. 
*Путлище—иутлиця, -ці. 
*Путь — дорОга, -Ти, ШЛЯХ, -Ху; 

П. ВОДЯВОЙ — ВОДЯНИЙ ШЛЯХ; П. 
до8ора — дорога довіру; П. же- 
Лвзнодорожньїй — КОЛІЯ; П. обьіК- 
новенннй — звичайний ШЛЯХ; 
П. перегрузочаьій — перевантаж¬ 
на КОЛІЯ; П. ПОДВОБа — шлях 
підвОзу; П. сообщения — готяхй 
(сполучень); П.следования—шлях 
ирямуваппя. 

*Пучен— жмутик, -ка. 
*Лушечньій—пушковнй; (ору- 
дийпьій) гармйтниії; П. бата- 

Равпомерпость 

• рея —пушкові батерія; П. ста- 
І нок — гарматний станін. 

*Пушка— пушка, -ки. 
*Пьіж — клйнтух, -ха; П. вой- 

ЛОЧНЬІЙ — ПОВСТЯНИЙ КЛЙНТУХ; 
П. картонпьій — тектурпий клнн- 
тух. 

Пьіл — запіл, -лу. 
*Пьілить, -ся, запулить, -ся — 

вапорОшувати, -ся, запорошити, 
-ся. 

*Пьіль— пОрох, -ху. 
Пятиборие — п’ятивмагіння. 

*Пятиделенньій — п’ятиподіл- 
ковий. 

*Пятка, пята — п’ята, -тй; П. 
коленчатого рнчага приомника'— 
п’яті колінчастого віжеля Прий¬ 
мачі; П. шаровая—куляста п’яті. 

*Пятнистьій—нлямйстнй, пля- 
мувітпй. 

р 

Работа — робОта, -ти; Р. зем- 
ляньїо — земляні робОта, 

*Работослособность — (о че- 
ловеке) працездатність, -ностн, 
(о маїиине) роботоспромОж- 
пість, -ности. 

*Рабоче- Крестьянсная Воен- 

но-Морская Инспекция — Робіт¬ 
ничо - Селянська ВійськОво-Мор- 
ська Інспекція. 

*Рабочий — робітник, -кі; (от- 
носиш, к рабочему) — робіт¬ 
ничий; (относит. к орудию 
работи) — робОчий; {отчо- 

, сит. к работе) — робіт- 
; ний. 

*Равелин — равелін, -ну. 
*Равентух — рядні, -ні. 
*Равнение— рівнінпя; „Р. на¬ 

право (надево, на середину)“— 
„Рівпівпя правОруч (лівОруч, на 
середину)". 

*Равнина — рівнина, -нйни; (в 
зорах) — полонина, -ни. 

*Равнинная местность— рів¬ 
нинна місцевість. 

*Равновесие — рівповіга, -ги. 
*Равномерность — рівномі'р- 
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ги вномерннй Разведкй 

ність, -пости; г Р. движвпня — 
рівномірність руху. 

*Равномерньій — рівномірний. 
*Равнять — рівняти, вирівню¬ 

вати. 
*„Равняйсь“ — „Рівняйсь*4. 
^Радиатор — радіатор, -ра. 
* Ради о — рідів. 
*Радиодепеша — радіодепеша, 

-ші. 
*Радионорреспонденция — ра- 

діо-листувіноя. 
*Радио-пеленгирование —ра¬ 

діопеленгування. 
*Радиоперехват — радіоперей- 

ніпня. 
*Радиоприемник — радіоприй¬ 

мач, -чі. 
*Радиоразговор — радіорозмб- 

ва, -ви. 
*Радиослежна — радіослїдку- 

ванил. 
* Радно-стан дня— радіо-стація; 

Р.ламповая—л4мповарадіо-ст4ція. 
*Радиотелеграф — радіотеле- 

граф, -фу. 
*Радиотелеграфирование —ра¬ 

діотелеграфування. 
*Радиотелеграфньій батальон 

— радіотелеграфний батальйон. 
*Радиотелефон — радіотеле¬ 

фон, -на. 
*Радиус — радіус, -са; Р. век¬ 

тора— рідіус-вйктор; Р. дей- 
ствия — рідіус дії. 

*Разаммуничивать -^розшорб- 
вувати, ровшорувіти. 

*Разбег— ровгш, -гону; с раз- 
бегу— з роягбпу. 

*Разбивать, разбить —розби- 
в4тн, розбити; розмічйти, роз¬ 
мітити; Р. лагерь — ставіти, сті- 
ти табором; Р. палатку—папі¬ 
сти намета; Р. позицшо—роз- 
м/тити позицію. 

*Разбивка — розбивання, роз¬ 
мічання; поділ, -лу. 

*Разбирать, разобрать — роз- 
биріти, розібрати; Р. козлн — 
розбирати, розібрати кбвла. 

*Разбор, разборка — р&бір, 
-бору; розбирання. 

*Разборньій — розбірний. 
*Разбрасьівать, разбросать— 

розкидати, ровкйдати. 
*Разбросанность — розкида¬ 

ність, -ности. 
*Разбросанньій— розкиданий; 

Р. расположеиие частей — роз¬ 
кидане ровтаїдувіння частин. 

*Разбрьізгивание —розбрйзку- 
вапня. 

*Разбрьізгивать, разбрьізгать— 
розбризкувати, розбрйзкати. 

Разбудить — ровбудйти. 
*Развалина— руїна, -ни. 
*Разведение — розведення. 
*Разведка — розвідка, -ки; Р. 

агентурная — агентурна розвідка; 
Р. артиллорийская — артилерій- 
иа розвідка; Р. ближняя — близь¬ 
ка розвідка; Р. воздушная — по¬ 
вітряна розвідка; Р. глубокая — 
глибока розвідка; Р. дальняя — 
далека розвідка; Р. инженсрная— 
інженерна рбввідка; Р. кавалсрнй- 
ская — кінна розвідка; Р. мест- 
пости — рійвідка мтсцевостп; Р. 



Равведчик 

населення — розвідка населення; 
Р. в непосредственном сопрпкос* 
новении с противником — розвід¬ 
ка у безпосередньому стяганні з 
ворогом; Р. пехотпая — піхотна 
розвідка; Р. пешая — піша роз¬ 
відка; Р. поля боя— розвідка бо¬ 
йовища; Р. противника —розвідка 
(чья) ворОжа, (кого) вОрога. 

^Разведчик—розвідач, -ча. 
*Разведьівательньій— розвід¬ 

ний; Р. взвод — розв/дча чота; 
Р. дозор — Р08В1ДЧИЙ дозір; Р. 
отделение — Р08ВІДЧИЙ рій; Р. 
партия —розв/дча партія; Р. суд¬ 
но— розвідне судно; Р. часть — 
розвідна частина; Р. ескадрилья 
—розвідча ескадрилля. 

*Разведьівать, ^разведать — 
розвідувати, розвідати. 

*Развернутьій — розгорнутий. 
*Разверстка— розкладка, -ки; 

Р. певязки — розкладка нев’язки. 
*Развертьівание—розгортання. 
*Развертьівать, -ся, развер- 

нуть,-ся— розгортати, -ся, роз¬ 
горнути, -ся; Р. иоски — ровсті- І 
ВИТИ НОСКИ; „Развернисьи—„Ро8- І 
горнись*'. 

* Разветвление —розгалужеп- 
пя, рОввнлок, -лка; Р. дорог — 
рОзвилок шляхів. 

^Развивать, развить •—розви¬ 
вати,^ розвинути; розгортати, роз- 
гориути; Р. огонь — 8МІЦНЯТИ, 
8міцнити вогонь. 

’Развилина — рбввилка, -ки; 
Р. для ролика — рбввилка для 
коліщіти. 

_ Разгром 

Развитие — р^виток, -тку. 
* Развод — розвід, -воду; Р. ка- 

раулов — розвід сторож. 
*Разводной — розвідний; Р. 

КЛЮЧ—розвідний КЛЮЧ; Р. КОЛЬ- 
ЦО —розвідне кільце; Р. МОСТ— 
розвідпйй МІСТ. 

*разводящий — розвідник, -ка; 
„Разводящие для сменн*4—„Роз¬ 
відники для зміни**; „Разводящий 
произвел слону часових исправ- 

I по“—,,Розвідник змінив стійкб- 
внх справно*1. 
Разворачивание—розгортання. 

*Разворачивать, -ся, развер- 
нуть, -ся — розгортати, -ся, роз¬ 
горнути, -ся. 

уРазвьючивать, развьючить — 
розвючувати, розвючитц. 

Развязка — кінець, -нцЯ;роз- 
вязання, розвя8ування. 

*Разгибание — розгипіння. 
^Разгибатель — розгпоіч, -ча. 
"Разгибать, разогнуть — роз- 

гиніти, розігнути. 
Разговаривать —розмовляти. 
Разговор — розмова, -ви. 

*Разговорньій — розмовний; Р. 
кланан — розмовний хлнпік; Р. 
коммутатор — розмовний комута¬ 
тор. 

гРазграничивать, разграничить 
розмежовувати, розмежувати. 

*Разграничительньій — розме¬ 
жувальний; Р. ливия — розмежу¬ 
вальна лінія, межі. 

Разграфленньїй — розліп/епий. 
Разгром — розгром, -му; Р. 

противника — ровгром вброга. 



Разгрузка Раяойдись 

*Разгрузка —розвантажування, 
розвантаження. 

*Раздатчик—роздавець, -вця. 
*Раздача — роздавання, розді- 

на, -чі. 
*Раздвигание — розсування. 
*Раздвигать, раздвинуть—роз¬ 

совувати, ровсувіти, розсуспутн. 
*Раздвижной— розсувний; Р. 

ключ — розсувний ключ. 
Раздеваться, раздеться—роз* 

дягітися, роздягнутися, роздяг¬ 
тися. 

*Разделение — ровпОділ, -лу; 
Р. ОГПЯ — р08пОдІЛ ВОГНЮ; Р. ЦЄ- 
ли между ружейпими стрелками 
— ровподіл цілів між рушнич¬ 
ними стрільцями. 

*Раздельньій — роздільний; Р. 
паводка— роздільне націлювання. 

*Разделять, разделить — роз¬ 
діляти, розділити, розподіляти, 
розподілити; „Разделить огонь 
от такого то орудия"—„Розділити 
вогонь від такої ось гарміти". 

*Раздражитель—подр£зник,-ка. 
*Раздробление —роздроблення. 
*Раздутость — роздутість, -то¬ 

сти. 
*Разжимать, разжать — розту¬ 

ляти, розтулити, Р08ц{плювати, 
Р08ЦІПИТИ. 
Ь*Разлагать, -ся, разложить, 

-ся — розкладіти, -ся, розкла¬ 
сти, -ся. 

*Разлет -розліт,-льОту; Р. пулі» 
— розліт куль. 

*Разлетаться, разлететься — 
розлітатися, розлетітися. 

*Разлив — розлйва, -ви, рОз- 
лив, -ву, розливання. 

Различие — різниця, -ці. 
*Разложение —рОзклад, -ду; 

разложение продуктов — рОзклад 
продуктів. 

*Размах — розмах, -ху; Р. кру- 
говой — коловий рОзмах. 

*Размахивание —розмахування. 
*Размер — рОзмір, -ру; Р. ша¬ 

га — розмір крОку. 
*Размещение — розташування, 

розміщення. 
*Размочалить, размочаливать 

— (дерево) ро8вол0кпюватл, роз- 
ВОЛОКНЙТИ; (веревку)— рОЗКЛО- 

чувати, розклОчити. 
*Размьів — розмив, -ву; розми¬ 

ві ппя. 
*Размьжание — розмикінпя. 
*Разнимать. разнять — розту¬ 

ляли, розтулити, рознімати, роз¬ 
няти. 

*Разновидность — відміна, -пи. 
*Разновидньій — різноманітний. 
Разногласие —різпоголОсиця, 

-ці, незгОда, -дл. 
Разнообразньїй — різноманіт¬ 

ний. 
Разносить, разнести — розно¬ 

сити, рознести. 
*Разносной — розпоспий; Р. 

кпига — ровносні книжка. 
Разность — рівниця, -ці. 

*Разнуздьівать, разнуздать-- 
розгнуздувати, р08ГПу8ДІТИ. 

*Разогревать, разогреть — ро¬ 
зігрівати, розігріти. 

*„Разойдись(ї— „Розійдись" 
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РазомШШСЬ 

*„Разомннись"—„Р08ІИКИЙСЬи. 
*Разомкнутьій^ — ровімкпсний; 

Р. строй — розійкнений лад. 
♦Разоружение — роззброєння, 

роззброювання. 
Разорять, разорить — руйну¬ 

вати, зруйнувати, нищити, зни¬ 
щити. 
♦Разработна — розрОблюванпя, 

розроблення; Р. вврнвом — рОЗ- 
рОблюваппя вйбухом; Р. лопатой 
— розроблювання лопітою. 
♦Разреженньїй — розріджений. 
♦Разрез— перекрій,-рою; роз¬ 

різ, -ву. 
♦Разрезка — розрізування. 
♦Разрезной — розрізний; Р. 

КОЛЬЦО—розрізне кільце; Р. ОбОЙ- 
ма — розрізна обійма; Р. пат¬ 
рон— розрізний набій; Р. чека— 
розрівняй 8ІГВІЗДОК. 

Разрешать, разрешить —до¬ 
зволяти, дозвОлнти; розказувати, 
розвивати. 

Разрешение — дОзвіл, -волу. 
*Разрушать, разрушить — руй¬ 

нувати, зруйнувіти. 
♦Разрушение — руйнувіппя, 

зруйнування. 
♦Разрушительность — руйна- 

ц/йність; Р. огня— руйпацшпість 
огню. 
♦Разрушительньїй — руйпацш- 

ний; Р. действие — руйпацій- 
лий чин. 

*Разрьів— розрив, -ву; Р. ви¬ 
сокий — висОкий розрив; висота 
Р. — висоті розриву; Р. клювок 
— клювок; Р. ниже цели — роз¬ 

Район 

рив нижче відділи; Р. пизкий— 
низький розрив; Р. нормальний— 
нормальний розрив; Р. очеяь висо¬ 
кий—дуже висОкий рОзрИВ; Р. пре- 
ждевременний—передчасний роз¬ 
рив; Р. провода — розрив дроту; 
Р. снаряда — рОзрнв гарматна. 

*Разрьівной — розривнйй, ви- 
бухОвий; Р. заряд — розривнйй 
заря'д; Р. снаряд — вибухОвпй 
гармітопь. ' 

*Разрьіхляемость — розпуш- 
пість, -ности. 
♦Разрьіхлять, разрьіхлить—під¬ 

пушувати, підпушйти. 
*Разряд — розряд, -ду; (злек- 
трич.) висніга. 

*Разрядник — розрядник, -ка; 
(;дяектр.) висніаШик. 
♦Разрпжание —розраджування, 

розряджання; (злектр.) внспа- 
ЖІНПЯ. 

♦Разряжать, разрядить — роз¬ 
ряджати, розрядити; „Разряжай** 
— „Розряджай1*. 
♦Раз’единять, раз’единить — 

роз’єднувати, роз’едніти. 
♦Раз’езд—рОз’їзд, -ду; (ж. д.) 

різнивші; Р-да начальник—начі¬ 
льник рОз’їзду. 
♦Раз’емньїй — роз’ємний; Р. ісо- 

льцо — роз’ємне кільце. 
Раз’яснять, раз’яснить — з’я¬ 

совувати, з’ясувати, роз’ясняти, 
роз’яснити. 
♦Район — райіп, -ву; Р. вой- 

сковой — військбвйй райОн; Р. 
действня — райОп дії; Р. тило- 
вой — тиловий район. 
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Ракета Распоряженио 

* Ракета — ракета, -ти; Р. освс- 
тительная — освітлювальпа ра¬ 
кета; Р. световая — світлові ра¬ 
кета; Р. сигнальная—гаслові ра¬ 
кета-. 
♦Раковина (в металле) — 

вйїд, -ду; (в литье) —екав, -зу. 
♦Рама — ріма, -ми; Р. голланд- 

ская — ставпяг; Р. лафета — рі¬ 
ма лафета; Р. окопная — віконна 
варціба; -Р. спускового механиз- 
ма —рама спусковбго механізму; 
Р. станка (мастерской)—рама 
верстіту. 
♦Рамка — рімка, -ки; Р. кар¬ 

ти—рійка міни; Р. прицель- 
пая — мірникбва рімка. 
♦Рамний —рамовйй; Р. рельс — 

рамові рейка; Р. устой — рано¬ 
вий стоя#н. 
♦Рампа — рамна, -пи. 
Рана — ріна, -ни. 
Ранений— рінений, поріпе- 

ний. 
♦Ранец—ріеець, -нця. 
♦Ранцевий'—ріндевий; Р. ог¬ 

немет— ріндевий огнемет. 
Ранить, поранить — ранити, 

порінити. 
♦Рапира —^рапіра, -ри. 
♦Рапорт — ріпорт, -та; Р. о бо- 

лезни — ріпорт про хворість. 
♦Рапортовать — рапортувіти. 
♦Раскаленний — розпечений. 
♦Раскатанньїй — (о шипели) 

розгорнений. 
♦Расквартирование —розквар- 

тнрувіння, розташувіпня. 
♦Раскладка — розкладка, -ки. 

♦Расковьівать, расковать — 
розковувати, розкувіти. 

Раскривать, раскрить — ров- 
кривіти, розкрити, викривіти, 
викрити. 
♦Распечативать, распечатать 

— розпочітувати, розпечітати. 
♦Расписание — розклад, -ду; 

Р. движения — розклад руху; Р. 
ванятий — рбзклад павчіпня; Р. 
караульного нарада — ровклад 
наріду в сторожі- Р. постов — 
рОвклад стійок. 

Расписва — ровпйска, -ки. 
♦Расплавливать, расплавить— 

р08тіплювати, р08Т0ПЙТН. 
♦Распознавание — ровпізнавін- 

ня. 
♦Располагать, -ся, располо- 
жить, -ся — розташовувати, -ся, 
розташувіти, -ся, розміщувати, 
-ся, розмістйти, -ся. 
♦Располошение — розташуван¬ 

ня; Р. карантинное — карантйн- 
не розташування; Р. лагерное — 
таборОве розташувіпня; Р. на ме- 
сте—розташування на місці; 
Р. па отднх — розташувінпя на 
ВІДПОЧЙНОК; Р. ПОМврОВ — МІСЦІ 
ну мері в; Р. уступное — розташу¬ 
вання приступкбве, уступом; Р. 
частей — розташувіпня частйп; 
Р. разбросанноо— розкидано роз- 
ташувіння. 
♦Распорка—рбвнірка, -ркн. ; 
♦Распорядон — порядок, -дку. 
♦Распоряжение —ро8поріджен- 

ня; Р. отдавать—зробйти роз¬ 
порядження, діти пакіза. 
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І 

Расправлеплс Растительньїй 

*Расправление — розпросту¬ 
вання, розправляння. 

^'Распределение—^р08пОдІЛ, -лу; 
Р. нарядов — розподіл наря'дів; 
Р. ОГНЯ — розподіл ОГНЮ; Р. 

уравпительпое — впрівшЬьний 
розподіл; Р. ЦЄЛЄЙ — РОЗПОДІЛ 
Д1ЛІВ. 

*Распределительньій —розпо¬ 
дільчий; Р. ВОДОМОСТЬ — ВІДО¬ 
МІСТЬ розподілу. - 

*Раслределять, разпределить 
— розподіляти, розподілити. 

Распространять, распростра- 
нить — розповсюджувати, роз¬ 
повсюдити, поширювати, поши¬ 
рити. 

*Распрягать, распречь —роз¬ 
прягати, розпрягти. 

*Распускать, распустить — 
розпускати, розпустити. 

*Распутица — рОзквась, -си. 
’ Распьілитель — розпорошувач, 

-ча; (для жидкостй) — ров- 
пОрскувач. 

*Распнлять, распьілить — роз- 
порОшувати, розпорошити. 

Рассвет — світанок, -пку; па 
Р. — удоевіта; с Р-том — як 8а- 
дшло. 

*Расседльівать, расседлать— 
розсідлувати, розсідліти. 

*Рассеивание —рОвсів, -ву, роз¬ 
сіваная; Р. вьістрелов естествен- 
НО0—прцрОдній рОвсів пОстрі- 
лів; Р. закои — закОн рОзсіву; 
Р. искуственное — штучний РОЗ¬ 
СІВ; Р-ия пл ощадь — плОща 
рОзсіву. 

*Рассеиватель—розсіювач,-ча. 
*Рассеивать, рассеять — роз¬ 

сівати, розсіяти; розпорошувати, 
розпорошити. 

*Рассекать, рассечь — розти¬ 
нати, розтяти. 

*Рассеянньій — (свет) розсі¬ 
яний; розпорошений; Р. ОГОНЬ — 
розпорошений огонь. 

*Расследование —розслід, -ду; 
розслідування. 

Рассматривать, рассмотреть 
— розглядіти, розглянути, роз¬ 
дивлятися, роздпвйтнся. 

Расспрос — розпитування. 
Расстегивать, -ся, расстег- 

нуть, -ся —розстібіти, -ся, роз¬ 
стебнути, -ся. 

*Расстояние — відділення; на 
Р. вистрела — на ііОстріл. 

*Расстраивать, расстроить — 
роздіджувати, розлідпти. 

*Расстреливать, расстрелять 
(пули) — вистрілювати, вистрі¬ 
ляти. 

*Рассчитьівать, рассчитать— 
розраховувати, розрахувіти. 

Рассмльньїй—посланець, -иця. 
*Раствор — рОзхил, -лу; різ¬ 

ний, -ну; Р. ЖИДКИЙ — рідкий 
розчин; Р. циркуля — РОЗХИЛ 
цйркля. 

*Растворимьій — розчйнпий; Р. 
пироксилин— розчйппа пірокси¬ 
ліни. 

*Растительньій — росдйнний; 
Р. земля — рослйиндй ґрунт; Р. 
маскировка—рослйнпе маскувін- 
НЯ; Р. покров—рослйпне ВІфИТТЯ. 



Расторопцость 

Расторопность 4- жвАвість, 
-восги, моторність, -ности. 

Расторопньїй — жвАвнй, мо¬ 
торний. 

* Растру б — щнрОкий кінець 
[сурми або труби). 

*Растушевна — розтушувАнпя. 
*Растянутьій — розтягнений. 
Расхищение —^розкрадАпня. 

*Расход — розхід, -хОду; ви- 
діток, -тку, витрата, -ти; Р. ог- 
ноприпасой — витрата вогнепрн- 
пАсів. 

*Расходиться, разойтись — 
розхОдитися, розійтися, розмина¬ 
тися, розминутися. 

Расходньїй — видатковий; Р. 
гурт скота — видАткОвпй гурт 
товАру. 

Расходовать -—витрачати, ви¬ 
тратити. 

*Расходящийся — розбіжний; 
Р. веер—розбіжне,віяло. 

*Расхождение — розходження; 
Р. частей—розходження частин. 

*Расцвечивать, расцветить — 
забірвлювати, забАрвити. 

*Расцветка — забарвлення; Р. 
красками — забарвлення фАрба- 
ііи; Р. цветпнмн карандашамп— 
забАрвдення кольОровими олів¬ 
цями. 

*Расцепной — розчіпний; Р. 
рукоятка — розчіппА ручка. 

*Расчесьівать, расчесать — 
розчісувати, розчесати. 

*Расчет — розрахунок, -нку; Р. 
боевой — бойовий розрахунок; Р. 
горизонталей— розрахунок по- 

Револьвер 

земин; Р. двпжешія — розраху* 
пок руху; Р. караула — розра¬ 
хунок СТОрОжІ; Р. оруднйшлй — 
обслуга гармАти; Р. предвари- 
тельньїй — попередній розраху¬ 
нок; Р. строевой —муштрОвий 
розрахунок; Р. штатний—штАт- 
пий розрахунок. 

*Расчистка — розчйщеиня. 
*„Расчитайсь*1 —„иерелічнсь*1. 
*Расчищать, расчистить—роз- 

чнщАти, розчистити. 
*Расчленение—розділення, -ня. 
*Расширять, -ся, расширить, 

-ся — розширювати, -ся, ровшн- 
рягти, -ся, розширити, -ся. 

*Расшифровьшать, расшифро- 
вать — розшифровувати, розшиф¬ 
рувати. 

Рвота — блювАппя, блювоти¬ 
на, -пи. 

Реагировать — реагувати. 
Реальность—реАльпість, -ио- 

стп. 
*Ребристьій — ребруватий; Р. 

форма — ребрувАта фОрма. 
*Ребро—ребрО, -рА;край(краю), 

руб, -ба; Р-ра паправляющие— 
і папрямпі ребра; Ребром — руба. 

Реввоенсовет — РеввійськрА- 
I да; Револіоционпий Воєнний Со- 
вет Союва Советских Соцнали- 
стических Республпк — Револю¬ 
ційна ВіЙськОва РАда Союзу Ра¬ 
дянських Соціялістйчних Респу¬ 
блік. 

*Револьвер — револьвер, -ра; 
і „Револьвери заряди** —„Револь- 
| верн заряджАй**. 



Револьверний 

♦Револьверний станок — ре¬ 
вольверний станок, -пка. 

Ревтрибунал— революційний 
трибунАл, -лу, ровтрйб, -бу. 

Революция— революція, -ції. 
*Ревун (сиги.) — ревун, -на. 
♦Регенератор — регеперАтор, 

-ра. 
♦Регистрация —реєстрування. 
♦Регистрировать —рсєструвА- 

ти. 
♦Регулирующий — регуляцій¬ 

ний; Р. випт — регуляційний 
ґвинт; Р. кольцо — регуляційне 
кільцй. 

Регулярная армня — регуля'р- 
па Армія. 
♦Регулятор — регулятор, -ра. 
♦Редкий—рідкий; Р. ОГОНЬ — 

рідкий огонь. 
♦Редут — редут,, -ту. 
♦Редюит — редуїт, -та. 
Режим — лад, -ДУ;, режим, 

-му; Р. зкономип — режим ощад- 
пости. 
♦Резак—різАк, -ка. 
♦Резерв — резерва, -ви; (о/с.-0.) 

— ВИКОЛИ ЩО; Р. охранения — ре¬ 
зерви охорони. 
♦Резервний — резервовий; Р. 

колонна — резервова колАна; Р. 
рота — резервова сАтня. 
♦Резервуар — ревервуАр, -ру; 

Р. воздушннй — повітряний ре- 
зервуір; Р. для воздуха — ре- 
вервуАр на повітря. 
♦Резина— гума, -ми. 
♦РеЗИНОВЬІЙ - гумовий; Р. ЛСН- 

та — гумАва стрічка. 

Ремень 

♦Резкий — гострий, рІвНЙ.Й; Р. 
валах— гАстрпй зАпах. 
♦Результат —наслідок, -дку; Р. 

стрельбн— нАслідок стрілАппя. 
♦Резьба — різь, -зи. 
♦Рейд —рейд, ^ду. 
♦Рейдовий —рейдовий; Р. ва- 

гражденне — заслона рейду. 
♦Рейна— лата, -ти; Р. зубча¬ 

тая— трибовий брусок. 
♦Рейс — рейс, -су. 
♦Рейсфедер—риснйк, -ка. 

.♦Река —річка, -ки; разлив ро¬ 
ки— повідь,-води, розлйва річки. 

Реквизиция — реквізиція, -ції. 
Рекомендательний—рекомен¬ 

даційний. 
♦Рекогносцировка — розвіду¬ 

вання; Р. местпости — розв/ду- 
вапня місцевостн. 
♦Рельєф —рельАф, -фу; Р; ГЄО- 

графический — географічний 
рельєф; Р. топографический —то¬ 
пографічний рельЄф. 
♦Рельефность — рельєфність, 

-ностн; Р. карти, плапа — рель¬ 
єфність мАпн, плану. 

Рельс—рейка, -ки; Р. рам¬ 
ний—рамковА рейка. 
♦Ремень — ремінь, -меня и -ме¬ 
то, пас, -са; Р. брючний—оч¬ 
кур, -ра; Р. верхний соедини- 
тельпий — верхній злучпий ре- 
міиь; Р. тортовий — ремінь тор¬ 
товий; Р. ободовий — ободАвнй 
ремінь; Р. откоспий — СКІСПЙЙ 
ремінь; Р. подбородньїй — підбо¬ 
рідник; Р. подгрудннй— під¬ 
грудний ремінь; Р. поперечний— 
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Ремонт Рота 

поперечний ремінь* Р. ІІОЯСНОЙ— 
пасок; Р. притяжной — цритяік- 
ний ремінь; Р. ружейяий — руш- 
пичішй ремінь. 
♦Ремонт — ремонт, -ту; Р. КОН- 

скпй — ремонт кінський. 
^Ремонтний — ревібнтннй. 
Реорганизация — реорганіза¬ 

ція, -ції. 
♦Респиратор — респіратор, -ра. 
Республика — республіка, -кп. 
♦Рессора— ресора, -ри. 
♦Рессорньїй — ресбрНИЙ; Р. б/- 
фер — відпружник ресбрний. 
♦Рефлентирующий — відбив¬ 

ний. 
♦Рефлектор — рефлектор, -ра. 
♦Речной — річковий; Р. кабель 

— річковий кібель. 
Решать, решить — рішіти, ви¬ 

рішити, вирішити, розвязувати, 
розвязатп. 

Решающий — що вирішує; що 
розвязув; Р. ГОЛОС — ухвільний 
голос. 

Решение—рішення; Р. на- 
чальпвка—рішення пачйльника. 
♦Решетка — ґрітпик, -ка; Р. 

на сено — ґрІтник на сіно; 
Р. нодпожная—підп/жний ґріт- 
ішк. 

♦Решетчатьій — ґратчастий. 
Решимость — рішучість, -40- 

стн. 
Решительньїй — рішучий, від¬ 

важний; Р. удар — рішучий удар. 
♦Ржаветь — іржавіти. 
♦Ржавчина — (і)ржі, .-жі. 
♦Ржавьій — (і)рж4вий. 

Ржаной — житній. 
♦Ригель — біпта, -ти. 
^Рикошет — рикошет, -ту. 
♦Рикошетирование — рикоше¬ 

тування. 
Рисковать, рискнуть —ризи¬ 

кувати, ризикнути. 
♦Рисунок — малюнок, -нка. 
♦Ритмичность — ритмічність, 

-ности. 
РККА (скоро-і.) —РСЧА. 
Робость — боязкість, -кости, 

полохливість, -вости. 
*Ров — рів, р^ву. 
♦Ровик рівчік, -ка; Р-ки для 

номеров— ішіиці для номерів. 
♦Ровний — рівний; Р. мушка— 

рівна мушка; Р. шаг —рівний 
крок. 
♦Рог —ріг, рбгу. 
♦Рогатка —рогачка, -ки. 
♦Рогожа — рогожа, -леї, (со- 

яоменная) — міта, -ти. 
Рогулька—рогаля, -лі. 

; Р°А ~ РЇХ (рііду); Р. огня— 
рід ВОГШО; Р. оружпя— рІД зброї. 
♦Родник — крннйця, -ці. 
^Рожковьій ключ — ріжкітий 

КЛЮЧ. 

♦Рожок -сурма, -МИ; ріж<Ік, 
-жка; Р. сигнальний — сурма, 
-мв. 
♦Розетна—розета, -ти. 
♦Ролик —коліщі, -щати. 
Роль — рбля, -лі. 

♦Рост — зріст, зросту. 
♦Рота — ебтня, -ПІ; Р. от- 

дельная — окрема ебтпя; Р. свя- 
зи — ебтпя звязку; Р. станко- 



Ротний' 

вих иулеметов, пулемстиая—ку¬ 
леметна сотня; Р. штабная — 
сотня (коміпда) штабова. 
♦Ротний—сотенний; Р. липня— 

сітепна лінія; Р. сторожевой уча- 
сток—сітенна охорішіа дільниця. 
♦Роща— гай, гаю. 
* Ртуть — живе срібло, ртуть, 

-ТИ; Р. гремучая— гримучо жи¬ 
во срібло. 

*Рубаха—сорічка, -ки;(юехн.) 
обгіртка; Р. верхняя — верхня 
сорочка; Р. натольпая — спідня 
сорочка; Р. фрепч •— сорочка 
френч. 
♦РубвЖ — рубіж, -Жіі; Р. ОГНЄ- 

ВОЙ — вогневий рубіж; Р. ЄСТЄ- 
ственпий— природній рубіж; Р. 
стратегический — стратегічний 
рубіж; Р. укреплешшй — укріп¬ 
лений рубіж. 
♦Рубить, разрубить —.рубітп, 

розрубітп. 
♦Рубна—рубіння; рубанка, -кн. 
♦Рубка (боевая)— (на бро- 

невике) комірка (бойова). 
♦РубяЩИЙ — рубІЛЬНИЙ; Р. Ору- 
жне —рубальна збрія. 
♦Руда —руді, -ди. 
♦Рудник — копільня, -ні. 
РужеЙНЬІЙ — рушничний; Р. 

граната — рушнична граната;, Р. 
капсюль — рушнична капсуля; 
Р. коробка — рушпйчяа коробка; 
Р. ОГОНЬ —- рушничний ОГІПЬ; 
Р. патроп — рушпйчний набій; 
Р. ремень —рушничний рйміпь. 

„Ружья заряди*4 — „Ґвиптів- 
ки заряджіїї44. 

Ручка 

♦Ружье (ненарезное)—руш¬ 
ниця, -ці. 

Рука — руні, -кй. 
♦Рукав — (пожарньїй) киш¬ 

ка, -їси, рукіів, -ві; (реки) — 
відпіга, -ги; (рассасьіваю- 
щий) — вбирні кйшка; Р. на- 
гпетающий — пагнітпа кишка. 

Рукавица — рукавйця, -ці. 
♦Руководитель —керівпйк, -ка; 

Р. политический — політичний 
керівник; Р. работ — керівпйк 
роботи. 

Руководить — керувіти. 
♦Руководство — керівпйцтво, 

-тва. 
♦Руководящий —керівний, про- 

відийй; Р. приказ — провідний 
паків. 
♦Рукопашний — рукопішппй; 

Р. бой — рукопішпий бій. 
♦Рукоятка — держік, -ка, р^ч- 

ка, -кп, руків’я. 
♦Рукояточная ось— вісь руч¬ 

ки. 
♦Рулевой — (прилаг.) стер- 

новйй; (существ.) стернйк, 
-ка. 
♦Руление — стерпіпня. 
♦Рулетка—рулетка, -кп. 
♦Руль — стерні, стерні; Р. ВЦ- 

СОТМ — стерні ВИСОТИ; Р. ПОВО- 
ротов — стерні повертів. 
♦Рупор — рупор, -ра. 
♦Русло — корйто, -та; Р. поки- 

путое — річище, -ща. 
♦Ручей — струмік, -мкі. 
♦Ручка — ручка, -ки; Р. для 

заражання — ручка для заря- 
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Ручной 

джішія; Р. ричата— ручка ва¬ 
жільна. 

*Ручной—ручний; Р. граната— 
ручна граната; Р. пулемет—руч¬ 
ний кулемет. 
♦Рьібацкий — рибільський; Р. 

способ — рибільський спосіб; Р. 
увел—рибільський вузол. 

*Рьісь — ристь, -сти. 
♦Рмтвина— рйтва, -ви. 
*Рьіть— рити, копіти. 
♦Рьіхльїй — пухкий. 
*Рьиаг — важіль, -желя; Р. ба¬ 

рабана— віжіль барабана; Р. для 
изменения угла возвншения — 
ВІЖІЛЬ, щоб 8МІНЯТИ кут підви¬ 
щення; Р. вамочпий — замкбвий 
віжіль; Р. отделяющий патроп 
в лотке от остальньїх — віжіль, 

СамововгоранисК 

що відокремлює цабїй у лотківі 
від решти; Р. прдающий —пода- 
вільний ВІЖІЛЬ; Р. п од'ємний — 
під'емний ВІЖІЛЬ; Р. СИуСКОВОГО 
механпзма — віжіль снусковіго 
механізму; Р. стопора — віжіль 
стопора. 

*Рьічажньій — віжілький; Р. 
коммутатор — важільний кому- 
тітор; Р. прес—важільний гніт. 

*Рьічажок — важельбк, -лькі. 
*РяД — ряд, -ду; ГЛуХОЙ РЯД— 

глухий ряд. 
*РяДОВОЙ --рядовий; Р. КрНС- 

ноа])меед — рядовий червопо- 
арміець; Р. состав—рядовий склад. 

Рядом — іібруч. 
*Ряж—кашйця, -ці. 
♦Ряжевьій —кашйчнпіі. 

С, со — 8, із, 8І, ізі; „С ви¬ 
падом КОЛИ11—лІз вйпадом КОЛИ44; 
„С дороги вправо (влово, в сто¬ 
рони)“— „8 шляху вправо (вліво в 
бік) зійди41; „С колена пулемотний 
окоп44 —,„3 коліна кулеметний 
шанець44; „С рассоиваниом огонь 
(очередь)44 — „із розсіюванням 
вогінь (чергі)44. 
♦Сабельньїй —шабельний. 
*Сабля—шібля, -лі. 
*Сад — (спицьі)' сад, -ду; 

[фруктовий) садок, садкі. 
♦Садиться, сесть — сідіти, 

сісти; С. на корточки-нидіти на 
пбчепках; „Садись44— ,]сідій44. 

♦Сажа — сажа, -жі. 
♦Саква — сакви, -кбв; С. овся- 

пая — сакий на овес; С. фураж¬ 
ная — сакви на фуріж. 
♦Салазки—гринджбли, -джбл. 
*Сало— сіло, -ла; С. говяжь.е 

— лій, лбю; С. орудийіюе—гар¬ 
матне сіло; С. ружейное — руш¬ 
ничне сіло. 
♦Сальник - защ/льпик, -ка. 
♦Салют — салют, -ту. 
♦Самовзводньїй —само8відний. 
♦Самовзрьівание—самовибухін- 

ня. 
■ Самовозгорание — самозапи¬ 

лення. 
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Самовольний 

Самовольний, -но—самовіль¬ 
ний, -по; С. отлучка—самовіль¬ 
на відлука. 
♦Самодействующий—самочин¬ 

ний. 
Самодеятельность — самоді¬ 

яльність, -ности. 
Самодеятельньїй — самодіяль¬ 

ний. 
♦Самонат—самокіт, -та; С. мо¬ 

торний — мотоцикл; „Випрямить 
самокати4* — „Випростати само¬ 
кати*4; ,,С-тн за сипну4* — ^Са¬ 
мокати за спину**. 
♦Самокатник—самокатник, -ка. 
♦Самолет—літак, -кі; С. бом- 

бардировочний—бомбардуй лі¬ 
так; С. нстребитель — літік ни- 
ЩЙЛЬНИК; С. конвойний—конвой¬ 
ний літак. 
♦Самомаскировка— самомаску¬ 

вання. 
Самообладание— самовладін- 

♦Сани— сани, -ной; С. грузо- 
вие — вантіжні сіни; С. легко- 
вие—пасажцрні сіоп. 
♦Санитар — санітар, -ра. 
♦Санитарньїй — санітарний; С. 

врач—санітарний л/кар; С. дву- 
колка — санітірна б/дка; С. над- 
8ор—сапітірпнй дОгляд; С. обо- 
рудование — сааітірнв устатку¬ 
вання; С. обслуживание — сані- 
тірне обслуговування; С. поезд— 
санітарний поїзд; С. помощь — 
санітарна допомога; С. служба— 
санітірна служба; С. состав — 
санітарний склад; С. станцня — 
санітірна стіція; санптарпо-ав- 
томобильний транспорт—санітар¬ 
но-автомобільний тріпспорт. 

Саннционировать—санкціону¬ 
вати. 

Санкция — сінкція, -ції. 
Санньїй—санний; С. обоя—сін¬ 

на валка. 
♦Сап — сап, -пу. 
♦Сапа — сіпа, іпп. 
♦Сапер — сапер, -ра. 
♦Саперньїй — саперний; С. ба- 

тальон — саперний батальйОп. 
♦Сапний—сіпний; С. работа— 

сінна робота. 
Сапоги — чОботи, -біт. 

♦Сап жний — шевський; С. ин- 
струмент — шевський струмент; 
С. мазь—мазь для чоб/т; С. ма- 
стерская — шевська майстерня; 
С. нож — кнші, кпипець; С. то¬ 
вар— шевський товар. 

Сапожник — швець, шевця. 
Сарай — шОпа, -пи; С. (для 

♦Самоокапивание самообкопу¬ 
вання. 

Самоотвержонность — само¬ 
відданість, -ности. 
Самопожертвование — само¬ 

жертва, -ви. 
♦Самопроизвольньїй—самовіль¬ 

ний; С. открнвапве—самовільно 
відкривіння. 
♦Саморазложение — самороз¬ 

клад. 
Самосохранение —самоохорО- 

на, -ви. 
Самостоятельность — само¬ 

стійність, -пости. 



«чу*- 

Сахар Световой 

.ПОвОЗОК) —ВОЗІВНЯ, -ні; (влЯ 
дров) — дровітня, -пі. 

Сахар — цукор, -кру. 
♦Сачок — сачбк, -чкі. 
*Сберегать, сберечь — зборі- 

гііти, вберегти, ощаджати, оща¬ 
дити. 

"Сбережение —• зберігання, 
ощіджепвя. 

*Сбивать, -ся, сбить, -ся — 
збивіти, -ля, збити, -ся, заблу¬ 
дити. 

’Сближать, -ся, сблизить, -ся 
— зблпжіти, -ся, 8блйзити, -ся, 
наближати, -ся, наблизити, -ся. 

*Сближение — зближення, на¬ 
ближення. 

Сбоку — збику; „-Сбоку При- 
кладові бей'* — „Збіку прикладом 
бий“. 

*Сбор—вбір, збору, вбирання; 
„Сбор“—-„Збір**; С. лагерпий— 
таборові збори. 

*Сборка —складіння, збиран- 
ия. 
♦Сборньїй — збірний; С. кара¬ 

ул—збірна сторожа; С. колодец 
— вбірний колодязь; С. комап'да 
—збірні команда; С. место—збір¬ 
но місце; С. пункт — збірний 
пункт. 

*Сбрасьівание —- скидання. 
*Сбрасьівать, сбросить — ски- 

дйти, скіінути. 
*Сбруя — вбруя, -руї. _ 
*Свайньій —пальовйй» 
*Сваливать, свалить—звалю¬ 

вати, 8валити, скидати, скинути. 
Свалка—бійка, колотнеча, -чі, 

звалювання, скидіоня; С. мусор- 
ная — смітнице. 

*Сваривать (металл) — сио- 
грівітн. 
♦Сварной — спогрГтий; С. мина 

—спогріта міна. 
*Свая — піля, -лі. 
*Сведение — відомість, -МОСТИ; 

зведення; С-пяя о противніше— 
відомості за ворога. 

*Сверлильньій станок—сверд¬ 
лярка, -кн. 

*Сверлить, просверлить — 
свердлити, просвердлити. 

*Сверло — свердел, -дла. 
*Сверток —пакунок, -пка. 
*Свертьівание—згортання. 
*Свертьівать, -ся, свернуть, 

-ся — згортітн, -ся, вгорнути, 
-СЯ; „Сверігась" — „Згорнись**. 
♦Сверх — поверх, над, ііонід, 

через, крім; С. мери—над міру, 
надто;, С. сили — над силу, по¬ 
над силу, через силу. 

*Сверхкомплектньій —- надком- 
плектовий. 

*Сверху — вверху, згори. 
*Сверхсрочньій — новерхстро- 

ківий; С. служба — поверхстро- 
ківа служба. 

*Сверхштатньій—позаштатний. 
*Сверять, сверить — ввіряти, 

ввірити. 
*Сает — сві'тло, -ла. 
*Светло-желтьій~яспо-жіівтий. 
*Светло*зеленьій — ясно-зеле¬ 

ний. 
*Световой— світловий; С. за- 

веса—світлові 8аслбна; С. рако- 
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СвстосигнальнмП Сдавливать 

та — світлова ракета; С. снгна- 
ливация—світлове гаслувапия. 

*Светосигнальньій— світлогас- 
ловий; С. лампа—гаслові ля'мпа. 

*Светосила —світлосйла, -ли. 
*Светочувствительньій —світ¬ 

лочутливий; С. бумага —світло- 
чутлйвий пап/р. 

*Светящийся—світний; С. ком- 
пас — світпйй кбмпас; С. снаряд 
—світний гарматень; С. состав— 
склад, що світиться. 

Свидание — побачення. 
*Свинец— Оливо, -ва. 
*Свинцовмй—олив’яний; С. ко¬ 

лечко—ОЛЙв’япе кільце; С. КОЛ- 

пачек — олйв’япий ковпачОк; С. 
кружок — олив’яний кружок; С. 
пробка—олйв’яна затичка. 

*Свисток — свищик, -ка. 
уСвободньій—БІЛЬШІЙ; С. вяз- 

ка— вільие в’язання; С. шаг — 
вільний крок. 

¥Свод—склепшня; збір, збору; 
збірник, -на, ввід, звбду; вве¬ 
дення. 

^Сводить, свести—'ЗВОДИТИ, 
ввести. 

*Сводна—звідОмлепня, зведен¬ 
ня; С., донесений — звідОмлення 
з донесень, зведення з донесень; 
С. оперативная— оператйвпе вві- 
дОмлепня. 

*Сводньій—збірний, зведений. 
*Своевременность—вчісність, 

-пости, своєчасність, -НОСТИ; С. 
ОГНЯ — ВЧІСНІСТЬ вогню. 

*Свойство—властйвість,-востп: 
вдіча, -чі; С. боевьіе—бійні вла¬ 

стивості; С. магнитное—магніт¬ 
на властйвість, -ВОСТИ; С. мест- 
ности—властйвість місцевости. 

*Сворачивание — 8гортапня, (с 
дороги) звертінпя. 

*Связной — звязковйй. 
*Связьівать, -ся, связать, -ся 

— ввязувати, -ся, звязітн, -ся. 
*СвЯЗЬ — ЗВЯ80К, -8Ку; По'в’ЯЗЬ, 

-ЗЯ; С. В глубину — 8ВЯЗІК у 
глибину; С. командоваоия—ввя- 
зік командування; С. коробчатая 
— коробчастий пів’язь; С. лобо¬ 
вая— лобовйй пов’язь; С. Н0ПО- 
средственная—безпосередній звя- 
зік; С. огневая — вогневий звя- 
зік; С. онтическая — оптйчиий 
звязік; С. передаточная—пере¬ 
датний ЗВЯЗОК; С. ІІО фронту — 
8вязік вздовж фронту; С.стан- 
ка — пОв’язь етапні; С. технн- 
чоская —техпічпий 8ВЯЗ(5к; С. 
хоботовая — хоботівнй ПІВ’ЯЗЬ; 
ось связи — вісь ввязку; часті, 
связи —• частйпа звязку. 

*Сгиб — ЗГІШ, -ну. 
*Сгибание — згиніння. 
*Сгорание—згорання; С. пол- 

ное — цілковйте вгоріння. 
*Сгорать, сгореть — вгорати, 

вгоргги. 
*Сгруппировать — вгрупувіти, 

скупчити. 
*Сдавать, сдать .— вдавіти, 

здітд. 
*Сдаваться, сдаться — підди¬ 

вітеся, піддітися. 
^Сдавливать, сдавить—стйс- 

кувати, стиснути. 
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Сдатчик 

*Сдатчик — здавець, -вця. 
*Сдача — здавіння; піддіння, 

капітуляція; С. в плеп—піддан- 
пя; С. словесная—усне здавін- 
пя; С. часового—здавінпя стій- 
кбвого. 

*Сдвигание —зсування. 
*Сдергивать, сдернуть—зри¬ 

вати, зірвати. 
*Сдерживать, сдержать-стрй- 

мувати, стримати. 
*Севвр — ПІВНІЧ, -НОЧИ; С.*рО- 

ВОСТОК — півш'чпий СХІД; С.-ро- 
запад — північний захід. 

*Северньій — північний; С-ро- 
В0СТ0ЧВБ1Й — ПІВпІчПО-СХЇдНІЙ; 

С-ро-западинй — півпічпо-зіхід- 
пій. 

^Сегмент—сегмент, -та; С. за- 
жигательннй—запільний сегмент. 
♦Сегментний —сегментний; С. 

снаряд — сегментний гарматень. 
*Седелко— сідельце, -ця. 
' Седлание — сідлання. 

*Седлать, оседлать—сідлати, 
(за)осідліти. 

Седло—сідлі; С. вольтижер- 
ское — вольтижерське сідлі; 
С. вьючное—в'ючне сідлі. 

* Седловина — сідловина. 
■ Седловка — сідлання. 
♦Секрет—таємнйк, -кі; таєм¬ 

ниця, -ці. 
Сенретарь — секретар, -ря. 

і Секретний, *но—таємний, та¬ 
ємно. 
♦Сектор—сектор, -ру; С. глад- 

кий—глідкий сектор; С. иаблю- 
дения—сектор стежепня; С. па- 

Сеть 

резной—нарізний сектор; С. об- 
стрела—се'ктор Ібстрілу; С. уг- 
ломера — сектор кутоміра. 

Секторальний—секторальний; 
С. вцрез — секторільппй виріз! 
♦Секунда г— секунда, -ди. • 
Секундомер—секундомір, -ра. 

*Секущая — січні; С. плос- 
кость — січні пліща. 

Селение — селищо, -ща. 
♦Селитра— салітра, -ри. 
♦Семафор — семафір, -ра. 
Семейний—родинний; С. по- 

ложение — родинний стан. 
Семейство— родйяа, -ни. 

1 Семижильньїй— семнжйльпнй; 
С. п^оводпцк—семижильппй про¬ 
відник. 

Сен:—ошо, -на. 
*Сера—сірка, -ки. 
^Сердечник—осердя; С. пули— 

осердя кулі. 
* С ер д це вина—осередок, -дку; 

(растепия)—стрижень, -жня! 
*Сердцевинний — осередківий; 

С. полоса — осередків гмуіа. 
^Серединний — сере.пій; С. 

дли^ вороятное отклог ~~ се¬ 
рединний або Змовірн їй і;ідхйл. 

>:Сережна— сережка, -кіі; об/й- 
миця, -ці. 

"Серний — сірчаний; С. апги- 
дряд сірчаний аи’гідрйд: С. кис¬ 
лота— сірчіна кислоті. 
♦Сотка— меро'жа.^ -жі, сітка, 

-ки; С. для сена—сітка па сіно. 
♦Сетчатий — сітча шш. 

■Сеть—мережа, -а і, сітка,-ки; 
С. воздушная—повіт] яні мережа; 



Сечение . Скамейка 

С. маскпровочная— маскувальна 
сітка; С. проволочная — дротяні 
мережа, 

*Сечение — переріз, -зу; висо¬ 
та С. — висота перерізу. 
♦Сжатость—стйспість, -НОСТН; 

стислість, -лости. 
♦Сжатий — стйспсішй. 
♦Сжигание — спалювання, спа¬ 

лення. 
♦Сжим—стискач,-чі, стиск, -ку. 
♦Сжимаемость — стисливість, 

-вости. 
♦Сжимать, сжать — стискати, 

стиснути. 
Сзади—ззіду, позіду. 

* Сигнал — гісло, -ла; С. ви- 
зивной—впклйчпе гісло; С. ди- 
МОВОЙ—димове ГІСЛО; С. звуко- 
воп—звукове гасло; С. зритель- 
ньій — зорове гісло. 
♦Сигнализация—гаслування; С. 

звопковая—дзвінково гаслувіїшя; 
С. звуковая—звукове гаслувін- 
ня; С. световая—світлове гас- 
лувіиня. 

*Сигналист — гаслівпйк, -кі; 
сурміч, -чі; С. дежурний—вар¬ 
товий сурмач. 
♦Сигнальний—гасловйй; С. ве- 

ревка—гасловйй мітуз; С. огонь 
—гасловйй вігопь; С. ракета — 
гаслова ракета; С. рожок—гасло- 
вйи ріжок; С. труба — суїзма. 
♦Сидение — сілець, -дця, си¬ 

діння. . , 
Сидеть, сесть—СИДІТИ, СІСТИ. 

♦Сикрит—сикрйт, -ту. 
♦Сила—сйла, -ли, енергія; С. 

броиевие — сили панцерні; С. 
ветра—сила вітру; С. внеиіпяя— 
зівпіишя, сила; С. вовдушане — 
повітряні сили; С. вооружонзая 
— збройна сила; С. главиие,— 
сйли головні; С. живая—кінетич¬ 
на енергія; С. внука—сила' зву¬ 
ку; С. натяжения—сила нітягу; 
С. нод’смная — підіймальна сила; 
С. противодействующая—супро¬ 
тивна сйла; С. тока—величина 
струму (па амабри); С. убойпая 
— уб/йиа сйла. 

*Силон — сільцб, -ця. 
♦Силует—силует, -ту. 
♦Сильний — сильний, міцийй; 

С. ветер — великий в(тер. 
♦Симметричний—симетричний. 
♦Синеродистьій налий—ціянік 

калію. 
♦Синильная кислота—сйпя кис¬ 

лоті. 
♦Сирена—сирена, -ни. 
♦Система — система, -ми; С. 

делений — система ПОДІЛОК; С. 
зубчатих передач—система три- 
бовйх передіч; С. мидициояная— 
міліційна система. 

Систематический — спстема- 
тйчиий. 
♦Сито — сйто, -та. 
♦Сифон — сифон, -ну. 
♦Снанательний сустав—стриб- 
пий сугліб. 
♦Снала — скеля, -лі., 
♦Скалистий — скелястий; С. 

грунт—скелястий ґрунт. 
♦Скамейка — лівка, -ки, ліва, 

-вп. 
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Скат Скопировать 

♦Скат — пОкіт, пОкоту, схил, 
-лу; спадистість, -ТОСТИ; С. бру¬ 
ствера—схил бруствера; С. во- 
гнутнй—угнутий схил; С.випук¬ 
лий—опуклий СХИЛ; С. есте- 
ств енний—природній пОкіт; С. 
конический—КОНІЧНИЙ СХИЛ; С. 
крутбй— крутий СХИЛ; С. ПОЛО¬ 

ГИЙ—положистий схил; валоже- 
іше ската — ваклід схилу. 
♦Скатанньїй — вгОрнений; С. 

шинель — вгорнена шинеля. 
♦Скатка*— згОрток, -тка. 
♦Снатьівать, скатить — скочу¬ 

вати, скотити, згортіти, вгор¬ 
нути. 
♦Скачок— скік (скОку); стри- 

бОк, -бкі; „С. назад** — „скік 
пазід*1; скачками — скОками. 
♦Скашивать, скосить—переко¬ 
шувати, перекосити, [откос) 
зрівувати, зрізати навскіс. 

*Снважина — шпіра, -ри; С. 
буровая — свердловина. 
♦Сквозной—паскрівний; С. ата« 

ка—наскрізні атіка; С. гпездо— 
наскрізне гніздО; С. канал—на¬ 
скрізний канал. 

*Скелот —кістяк, -ка; С. кар¬ 
ти — кістяк маии; С. схеми — 
кістяк схеми. 
♦Снипидар—шпигипір, -ру. 
Скирда — стйрта, -ти. 

*Склад -— склад, -ду, комора, 
-ри; С. вещевой—речовйй склад, 
комора; С. крепости—склад фор¬ 
теці; С. патронний—склад на- 
бОїв; С. промежуточпий — про¬ 
міжний склад; С. снарядоц —. 

склад гарматнів; С. совзривча- 
тими веществами — склад ів ви- 
бухОвимп речовинами. 
♦Складка—згортка; С. мест- 

ности—згОртка місцевости. 
♦Снладной —складений. 
♦Складувать, слошить — скла- 

діти, склісти. 
♦Склеивание — склеювання. 
♦Склепка — зяютОвування,зню- 

тувіння; (гимнаспї.)—дужка, 
-ки. 
♦Склок—схил, -лу; на сісло- 

пе гори—на згірку; С. гори — 
згір'я, вирок, -рка. 
♦Склоноуказательньїй столб— 

схвлосказівпий стовп. 
♦Склонять, склонить—схиля¬ 

ти, схилити. 
♦Скоба — клямра, -ри; С. для 

переноски—клямра для перене¬ 
сення; С. для тормоза — клямра 
ДО ГІЛЬМИ; С. Л}КИ (седла) — 
клямра облуку; С. паиравляю- 
щая—напрямна кля'мра; С. спус¬ 
ковая—спускові клямра. 
♦Сковьівать, сковать — скову¬ 

вати, скувіти. 
♦Скольжение — ковз, -зу; кОв- 

заніїя; С. на крило — кОвзашш 
на крилО; С. па хвост—кОвзап- 
пя на хвіст. 
♦Скользить, скользнуть—к0в8- 

ти, кОвзнутн. 
♦Скользкий — ковзький, слизь¬ 

кий. 
♦Скользящий — ковзний. 
♦Скомандовать—скомйпдувати. 
♦Скопировать — скопіювати. 
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Следить Сконлонае 

*Снопление — скупчення. 
♦Сноплять, скопнть — скупчу¬ 
вати, скупчитн. 

*Скоростний — на ШВИДКІСТЬ; 
С. бог—біг па швидкість. 
*Скорострельность — швидко- 
стрі.іьпість, -пости. 

*Скорострельннй — швидко¬ 
стрільний. 

*Скорость — ШВИДКІСТЬ; С. 

вращопия—швидкість обертіння; 
С. горешія—ШВИДКІСТЬ ГОРІННЯ; 
С. ДВИЖЄПНЯ —ШВИДКІСТЬ руху; 
С. конечная—кінцева швидкість; 
С. начальная—початкова швид¬ 
кість; С. персмсішая — 8мшна 
швидкість; С. полота—швидкість 
льбту^ С. стрельбн — швидкість 
стріляння; С. удвоопная—подво¬ 
єна швидкість. 

*Скорьій— швидкий. 
*Скос— сшсок, -ска; С. внреза 
рами—СКІСОК ВЙрІ8У рами; С. для 
отсчета деленнй прицела — скі- 
соїс для відл/ченпя пОділок мір- 
никі. 

Снот — товір, -ру. 
*Скошенний— скісний, скОшо- 

1ШЙ; С. КОНЄЦ—СкОшОПИЙ КІНЄЦВ; 
С. паз—скісна ґіра. 

*Скребница—скреблО, -лі. 
*Скребок — скребічка, -ки. 
*Снрепа -—скрша, -пя. 
*Скреплягь, скрепить —• скріп¬ 

ляти, скр‘ йти. 
*Скрепляющий — скріпний; С. 

кольцо — скріпно кільце; С. 
угольпик—-скріппйй кутник. 

^Скрещение — схрещування. 

*Снрутка — скрутень, -ТНЯ; 
скручування; С.-спайка — скру- 
тепь-злют. 

*Снрьівать, сн рить—окривіти, 
скрйти, таїти, затаїти, перехо¬ 
вувати, переховати. 
♦Скрьівающийся — що ховіеть- 

ся; С. мишеиь — меті, що хова¬ 
ється. 

*Скритно — потайки. 
♦Скрьітность — скрйтиість, 

-ПОСТИ; потійність, -ности. 
*Скритнй—скрйтий, потайний; 

С. подступ—потайішй підступ. 
*Скульпто-макетьі —скульпто- 

макети, -тів. к 
*Скульптомаскировка—ск^ль- 

пто-маскування. 
*Скучивание — скупчування, 

скупчення. 
*Снученний — скупчений. 
Снучньїй—сумний, невеселий. 
Слабость — слібість, -бОСТН; 

неміч, -МОЧИ; КВОЛІСТЬ, -лостп. 

*Слабмй — кволий, легкий, ма- 

лйй; С. встер —малий вітер, ти- 
ховій; С. концентрация —легкі 
кояцептріція, -ції; С. ток—ма- 
лйй струм. 

Слабосильний — слабосйлий. 
♦Слаженность — налігодже- 

ність, -пости. 
*Слань —- мостовйння. 

Слева — зліва; „С. по шести14 
—,,зліва шістками**; ,,С. ряда- 
ми“ — „Зліва рядімн41. 

След —слід, -ду. 
♦Следигь — слідкувати, стежи¬ 

ти, гіильнувіти. 



Оледовапие (Злучай 

♦Следование — проходження, 
ирямувіїїтя; С. команд— прохо- 
ДЖРЕНЯ КОМІИД. ' ф Г 
♦Следовать — проходити; іти, 

нрямувіти. , 
Следствие — слідство, -ва; 

наслідок, -дну. 
Следуюіций — наступний, 
влежавшийся — 8ЛЄГЛИЙ; С. 

грунт—злеглий ґрунт. 
♦Слежка —слідкуваппя, 
*Слезать, слезть — злізити, 

злізти; „Слезай** — „Злазь**. 
♦Слезоточивьій — СЛІЗНИЙ; С. 

вещество — СЛІЗНІ речовппі; С. 

газ — слізний га$. 
*Слепон —відтиск, -кУ; С. с 

почати — відтиск печатки. 
*Слесарная — слюсірпя, -пі. 
♦Слесарсний —слюсірсьішй. 
♦Слесарь — олюсар, -ря. 
♦Слив— збіжнйк, -кі. 
♦Сливать, -ся, , Сііить, -ся 

8ЛИВІТИ, -ся, злити, -ся, вили- 
віти, вилляти. 
♦Слитная (нераздельная) на¬ 

водка—перовдільпе націлювання. 
♦Сличать, слинить — порівню¬ 

вати, порівняти. 
*Сличение — порівнаппя; С. с 

местпостью—иорівпіппя з місце¬ 
вістю. 9 
♦Сличитєльньій —порівняльний; 
С. ведомость—порівняльна відо¬ 
мість. 
♦Словесньїй — словесний; С. 

распоряженио — словесно розпо¬ 
рядження; С. сдача — словесне 
здавання. 

♦Сложньїй — складній; С. за- 
щита—склідна 8асл0па; С. обман 
— складні обміпа; С. ответ — 
складні відповідь. 

*Слоистьій — шаруватий. 
♦Слой—шар, -ру, верстві, -вй; 

С. глинистий — глинястий шар, 
верства; СГ песчаньїй — піщіна 
верстві, шар. 
♦Служба — служба, -би; С. вс- 

тсрипарпо-сапитарпая — вотери- 
нірно-сапітарна служба; С. воу- 

I тревпяя — внутрішня служба; С. 
| гарпизонная — залогова служба; 
С. караульпоя—сторожова служ¬ 
ба; С. лагериая—таборОва служ¬ 
ба; С. поленая—польові служба; 
С. санитарпая—сапітірпа служ¬ 
ба; С. сверхсрочпая—поверх- 
строкові служба; С.связи—служ¬ 
ба 8ВЯ8кУ. 
♦Служби—іфомещения) на¬ 

двірні будівлі. 
♦Служебньїй службОвий; С. 

обязаппость—службОвий обОв’я- 
80К; С. переписна — службОве 
листувіння; С. поручение—служ¬ 
бОве доручення; С. распоряженио 
—службОве розпорядження; С. 
форма—службОва фОрма. 
♦Служить—служити; „Служим 

трудовому народу** — „Служимо 
трудящому парОдові“. 
♦Слухач — підслухувач, -ча; 

С-чей команда—комапді підслу¬ 
хувачів. 
♦Слуховой—слуховий; С. окно 

—-• дахове вікнО. 
Случай — вйпадок, -дку. 



Случайность 

Случайность — випадковість, 
-вости. 

Слушать — слухати, вважіти; 
С-ться — слухатися. 
Сльїшать, усльїшать — чути, 

почути. 
*Слюдяной — ЛОСПЯКОВИЙ; С. 

пластинка—лоснякОва платівка. 
*Смазка — (материал) ма¬ 

стило, (действие) мащення; С. 
густая—густе мастйло. 

*Смазочньій — мастильний; С. 
матсрпал — мастйло, -ла. 

*Смазьівать, смазать — масти¬ 
ти, вимастити. 

*Сматьівать, смотать — змОту- 
вати, впотіти. 
♦СмежньїЙ — СУМШППЙ. 
Смельїй — сміливий, смілий. 

*Смена— зміна, -пи; „Смена 
за мной марш'4—„зміна за мпОю 
руш'4; С. караула — зм/па сто- 
рОжі; „Смена стой44 — „зм/па 

*Смешивать, смешать — вм/- 
шуватп, змішати. 

*Смещать, сместить —усува¬ 
ти, усунути; ЗМІЩІТИ, 8МІСТИТЦ. 

*СМЄЩЄНИЄ — ус^яонпя; Зм/- 
щешія. 

*„С мирно;4 — „Струнко41; 
„Смирно, йод інамя44—„Струнко, 
до прапору44; „Смирно, равнение 
направо (палово)4‘ — „Струико, 
рівпя'нпя правОруч (лівОруч)44. 

*Смолистьій — смолистий. 
Смолкать, смолкнуть — змов¬ 

кати, змОвкнути, стихати, стих¬ 
нути. 

Смотреть — дпвйтися, гляді¬ 
ти (чого). 
♦Смьжание — змикання, зі¬ 

мкнення; С. певязки—з/мкшшня 
нев’язки; С. обхода — зімкнення 
обхОду. 

*Смьікать,-ся, соминуть,-ся— 

змикати,-ся, зімкнути, -ся, „Со- 
мкнись44—„зімкнйсь44; С. колонну 
—зикнути колону. 

Смьічна—єднання, спілка, -ки. 
*Смьічньій (брус) — злучпйй 

(брус). 
*Смягчать, смягчить —м’якшй- 

ти, зм’якшити. 
**Снабжать, снабдить — поста- 
чіти, постічити. 

*Снабженед—постачальник,-ка. 
*Снабжение —постачання. 
*Снайпер— снійпер, -ру. 
*Снаружи—зОвні, гОкола, зна¬ 

двору. 
*Снаряд—гарматееь, -тня; при¬ 

ладдя; С. агитадионньїй—агіта- 

*Смененньій—змінений; „Сме- 
неппнй, оружие на осмотр44— 
„зм/пений, збрОю на Огляд44. 

*СмЄНЯТЬ, СМеНИТЬ — 8МІННТИ, 

змінити, заступіти, заступити. 
*СмертОНОСНЬІЙ — смертянйй; 

С. полоса—смертяні смуга. 
*Смесь—мішанина, -нн; С. го¬ 

рючая—пальні мішанина; С. кра- 
сочпая — фарбова мішанина; С. 

механпческая—мішанина; С. хп- 
мпчоская — суміш. 

*Смета— коштОрис, -су. 
Сметливость — спритність 

-иости. 



Снаряжать 

дійний гармітеиь; С. бризантний 
—бризаптовий гарм&теиь; С. гни- 
иастический — гімиастйчив при¬ 
ладдя; С. 8ажигатольпьій — за¬ 
пільний гармітош»; С. светящий- 
ся—світний гармітень; С. сталь- 
ной — сталевий гарматопь; С. 
сегментний — сегментний гармі- 
тень; С. химический—хемічний 
гармітень. 

*Снаряжать, снарядить—лаш¬ 
тувати, налаштувати; виряджати, 
вирядити; набивіти, набити (сна- 
ряд). 

*Снаряжение — лаштування, 
^лаштупок, -яка. 

*СнаряженньіЙ—налаштований, 
пабитий; С. снаряд — набитий 
гарматень. 
♦Скеговой, снежньїй—СНІГОВИЙ; 
С. запос—замет, -ту; С покров 
—СНІГОВО вкриття, СНІГОВИЙ по¬ 
крив; С.щнт—щит протиставний. 
♦Снижать, снизить — знижува¬ 

ти, знйзити. 
*Снизу—знизу, зіспОду; „Сни- 

зу прикладом бей“ — „Знизу 
прикладом бий14. 

*Снимание —здіймання. 
*Снимать, снять — здіймітн, 

зняти; Снимаемий участок—бдій- 

мувана дільниця, д., що її здій¬ 
мають; С. орудно с передка — 
здійміти гармату з передка. 

*Снимок — зняток, -тку. 
Сноп—сніп, снопа. 
Сноровнсто—спритно, зручно. 
Сноровка—спритність, -кости, 

зручність, -ностп. 

Совещательпнй 

*Снур -шяур, -ра, мотувОк,-зка. 
*Скятие—здіймаиня; С.кроїш— 

здіймйиня крок/; С. с иередков— 
здійміппя 8 передків; С. часових 
—здійміипя стіЙкОвпх. 

Со см. С. „Оо знаменем, ва 
мііой, шагом марш41 — „Із пра¬ 
пором, за мпОю, кроком руш“. 
♦Собака-посмльчьій — собАка 

(-ки) -посланець (-пця). 
*Собачка — аіскочка, -ки; С. 

барабана—зіскочка барабану; С. 

лотка — заскочка кОроба. 
*Собирать, собрать — (ору- 
жие) складати, склісти; зби- 
ріти, зібрати. 

*Собираться, собраться—зби¬ 
ратися, зібратися. 

Соблюдать, соблюсти—додер¬ 
жувати, додержати, (чого) ви¬ 
копувати, вйконати. 

Собрание—збОри, -рів; зібран¬ 
ня; общее собрание — вагільні 
збОрп. 

Собственний — власний. 
*Собьітие—подія, -дії; С. воен- 

иоо—воєнна подія. ; 
Совершать, совершить—діяти, 

вдіяти, чинити, вчинити. 
Совершенно секретно—вОвсім 

та^мио. 
Совершенньїй — цілковитий, 

пОвний. 
Совет Народних Комиссаров 

•— Гіда НарОдиіх Комісарів. 
Советский — радянський; С. 

вдасть—Радянська влада. 
Совеїцание — паріда, -ди. 
Совещательний — дорадчий. 
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Совместно 

*Совместнв — різом, спільно. 
*Совместньій — спільний, су¬ 

місний; С-нме действия—спільні 
Дії} С. Обучонио — спільне на¬ 
вчання. 

*Совмещать, совместить — 

суміщати, сумістйти; (обязан- 
нос??іи) сполучити, сполучити. 

Совмещение — суміщення; 
(обязанностей) сполучення. 

• Совонупность — сукупність, 
-ности. 

*Совпадать, совпасть — (во 
временп) збІГІтиСЯ, 8б/гтИСЯ; 

(в пространстве) зливатися,’ 

злитися. 
Современньїй — сучасний; С. 

развитис—сучісппй ^розвиток. 
Согласовахие — погбджеппя. 
Согласовьівать, согласовать 

— погоджувати, погодити. 
*Согнутьій —зігнаний. 
Содействие — сприяння, до-4 

номбга, -ги; группа С*впя—гру¬ 
па допомоги. 

Содействовать — сприяти, 
допомагати. 
Содержание—зміст, -ту; утри¬ 

мання; кошт, -ту. 
Содержать— містити, утри¬ 

мувати. 
*Соединение -—(хим.) сполу¬ 

ка; (мех.) злука, -ви, влучеппя; 
С. войсковое — військові злука; 
С. вромеинос—тимчасова злука; | 
С. ^постоянное — пост/йна, стіла 
злука; С. химическое — хем/чна 
сполука; С. шворневое—творене - 
ва злука. 

Соломешшй 

Соединительньїй -- влучний 
С. ВИНТ — ЗЛ У ЧИЙ Й ҐВННТ; С 
втулка—злучшш утулок; С. ка¬ 
нал—влучний канал; С. кольцо— 
влучне кільце; С. планка—злуч- 
на планка; С. проводите—влуч¬ 
ний проЕіднйк; С. рнчаг—влуч- 
ННЙ віжіль; С. тяга — злучнйй 
тяг; С. чашка —злучні чітка. 

'Соединять, соединить—злу¬ 
чити, злучити, сполучіти, спо¬ 
лучити; з'єднувати, з’єднати- 
„Соединить огонь14 — „влучити 
вогОнь 

*Созвездие-сузір’я; С. Боль- 
шой Медводицн —~ВІЗ, Вбза; 
С. Малой Медведицьі — Малий 
Віз. 

*Создавать, создать —• утво¬ 
рювати, утворити. 

Создание — утвОрення. 
Сознательность •—свідОмість, 

-мости. 
Сознательньїй — свідОмий. 
Созьів — скликання, склик,-ку. 
Созьівать, созвать—скликіти, 

скликати. 
*Сокращать, сократить—ско- 

рОчувати, скоротити^ прикорО- 
чуватп, зменшувати, зменшити. 

Сонращение — скорОчепня, 
зменшення. 

*Сокращенньій —- скорочений; 
С. профиль—скорОчонийПрОфІЛЬ; 

С. рнсь—прикорОчена ристь. 
Солома—солома, -ми; С. яро¬ 

вая — ярові солЗма. 
*Соломенньій — солОм’яний; С. 

мат—солОм’ядий мат. 

* 
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Соль 

'"‘‘Соль — сіль, сОяИ. 
^Соляная нислота — соляна 

кислоті. 
*Сомннись — зімкнись. 
*Сомкнутьій — зімкнений; С. 

.строй—зімкнений лад. 
Соображение— міркувіпня. 
Сообразительность — второп- 

НІСТЬ, -ПОСТИ; СПрИТНІСТЬ, -Н0СТІІ. 
*Сообщать, сообщить—спові¬ 
щати, сповістити, повідомляти, 
повідомити. 

*Сообщаться — зноситися, спо- 
лучітися. 

" Сообщение — сполучення; по¬ 
відомлення; С. -пия вовняня — 
військОві сполучення; С. с ти¬ 
лом—сполучення З ТИЛОМ; С. ход— 
хід сполучний. 

*Сооружать, соорудить — спо- 
руджіти, спорудити, будувати, 
збудувати. 

*Сооружение —будування, спо¬ 
руджений; будівля, -лі; споруда, 
дп; С. бетонаое — бетонна спо¬ 
руда; С. хозяйствепного 8паче-‘ 
ния—будівля господірчого при¬ 
значення. 

*Соответствие — відповідність, 
-пости. 

*Соответствовать — відпові¬ 
дати. 

*Соответствующий — відпо¬ 
відний. 

*Соотношение — співвідно¬ 
шення. 

*Сопна —сОпка, -кп. 
*Сопоставлять, сопоставить— 

порівнювати, порівпя'ти. 

1 

Сосредотачнваті. 

*Сопредельньій — суміжний. 
*Сопринасаться,соприноснуть- 

ся — стикітися, зіткнутися, при¬ 
лягати, прилягти. 

*Сопринссновение —стикапня 
(с кем)у прилягіння (к чему). 

*Солровождать —супроводити. 
*Сопровождающий — супровід¬ 

ник, -ка. 
*Сопротивление — Опір, Опору; 

С. главное — головний Опір. 
*Соразмерность —• помірність, 

-пости. 
*Соразмерять, соразмерить — 

розміряти, розмі'ритц, пристосову¬ 
вати, пристосувати. 

, *Соревнование у-змагінпя. 
Сорньїй — засмічений. 

*Сорокаверстка — сороковер- 
стівка, -ки. 

*Сортировка — сортувіпня. 
Сосед —сусід, -да, сусіда, 

-дц. 
*Соседний — сус/дпій; С. часті. 

— сусідня частіша. 

*Соскабливать, сосноблить — 

зшкріб4тн>8шкребтй. 

*С0СК0К— 8ІСКОК, -ку. 

*Сосон—І1ИПТИК, -ка; С. стерж¬ 
ня— пйптик стрижня. 

*Сосредоточение—зосереджен¬ 
ня; скупчення; С. огпя — зОсе- 
рОдження вогнн5. 
♦Сосредоточенньїй, -но — зо¬ 

середжений, -по: С. заряд — зо¬ 
середжений варяд. 

*Сосредотачивать,сосредото- 
чить — зосереджувати, зосереди¬ 
ти, скупчувати, скупчити. 
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Состав 

^Состав — склад, -ду; С. адни- 
нистративно - хозяйствеппнй — 
адміністративно - господарчий 
склад; С. боевой — бойовий склад; 
С. ветеринарний — ветерииірний 
склад; С. гарпизона — склад 8а- 
ліігп; С. дистаоционннй — ди¬ 
станційний склад; С. дьімовой — 
димовий склад; С. желозно-до- 
рожннй — залізнична вілка, 
оклад; С. караула — склад сто¬ 
рожі; С. командний — командний 
склад; С. комиссарский — комі- 
сірський склад; С. конский — 
склад КІНСЬКИЙ; С. до гний — літ¬ 
ний склад; С. личннй — осо- 
бйстий склад; людской С.—люд¬ 
ський склад; С. медицинский — 
медичний склад; С. начал ьствую- 
щий — пачільпццький склад; С. 
переменньїй — змінний склад; 
С. подвижной — ваговйй склад; 
С. политический — політйчний 
склад; С. пороха — склад пороху; 
С.постояішьій — постійний склад; 
С. светящийся — світний склад; 
С. терочний — терковий склад; 
С. трубочний — трубковий склад; 
С. ударний — ударний склад; 
С. фавье — фав’с (динітро- 
нафталін). 

*Составление — складання; С. 
кобол — стівлешш в кізла. 

*Составлять, составить—скла- 
діти, скласти; „Состави1* — „В 
к<ізла“. 

*Составной— складовий, зло- 
жепий; С. часть — складова ча¬ 
стина. 
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*Состояние — стан, -ну; стані- 
виїде, -ща; С. моральпо-гїолпти- 
ческое — морільпо - політичний 
стан; С. оружия — стан вбр»Й. 

*Состоять — бути; складітеся; 
С. на котле — користуватися 
8 вірева; С., под следствпем — 
бути ПІД СЛІДСТВОМ; С. под су¬ 
дом — бути під судім; „Затвор 
состоит из ... “ — „затік скла¬ 
дається з. . . 

*Состязание — змагання. 
*Сосуд—посудина, -пи. 
Сотня — СІТПЯ, -пі. 

*Сотрясение — струс, -су, дви¬ 
гіт, -готу; (процесе) — ДВИГ¬ 
ТІННЯ. 

*Сохранение — вберігання; до¬ 
держання (дисципліни). 

*Сохранять, сохранить—збері¬ 

гати, зберегти; додержуватися, 
додержатися 

*Социаяизм— соціалізм, -му. 

*Социальньій — соціальний; С. 

положение —.соціальний стан. 
*Сочетание— сполучення; спо¬ 

лука. 
*Сочетать — влучіти, сполу¬ 

чити; Сочетающие огонь — що 
сполучають вогінь. 

*Соцжа-^ сішка, -ки. 
*Сошник—леміш, -меті; С.зим- 

иий — вимівий леміш; откидпой 
С. — відкидний леміш. 

Союз — союз, -зу, спілка,-КИ; 
Союб Советских Социалпстиче- 
ских Республик; С.С.С.Р. — Соїіз 
Радянських Соціалістичних Рес¬ 
публік; С.Р.С.Р. 
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Союзник—СОЮЗНИК, -ка; спіль¬ 

ник, -ка. 

*Спайка — гідність, -ности; 8лю- 
тгівування, злютувапня; (место) 
злюток; С. виутренпяя — вну¬ 
трішня гідність. 

*Спалзьівание — 8сгівування; 
сповзання. 

*Спалзьівать, сползти — всгі- 

вуватися, зсунутися, сповзати, 
сповзти. 

*Спальня, спальное помеще- 

ние — спільня, -ні. 
♦Спасательньїй — рятункгівий; 

С. круг — рятункгіво кгіло. 
*Спасать, спасти — рятувіти, 

врятувати. 
Спать — спіти. 
Спектакль — вистіва, -ви. 

^Спектральний—спектральний. 
^Спектрофотометр — спектро- 

фотометер, -тра. 
*Спектрофотометрический — 

спектрофотометрйчнпй. 
*Специалист — фаховець,-івцгі. 
*Специальний — спеціальний; 

С. одежда — спеція'льннй ОДЯГ; 
С. рода войск — спеція'льні роди 
зброї, спеціальне військо; С. 
часть — спеціальна частина. 

*Спешенньій — спішений; С* 

зскадрон — спшепа кїнна сотня. 
*Спешивание — сшшуванпя. 
*Спешиваться, спешиться — 

спішуватися, спішити, -ся. 
*Спешить, поспешить — поспі- 

гаіти, поспішити. 
*Спешно — СПІШНО. 
*Спешность—спішність, -ности, 

нагальність, -ности; С. работьі — 
спішність робгіти. 

*Спиливать, спилить — спилю¬ 
вати, спиляти. 

* Слина, спинка — спина, -ни, 
спинка, -ки; С-ка рукоятки —- 
спинка держака; „За сливу** — 
„8а спйпу“. 

*Спираль — спіраля, -лі; С. Бру- 
по — спіріля Брунова. 

*Слиральний — спіральний; С. 
пружина — спірільпа пружина. 

*Спирт— спирт, -ту. 
^Список —СПИСОК,-ску;ре£стер, 

-тру; С. арматурний — ро^стер 
рнштункгівий; С. ИЛЄНЯОЙ — 
ІМЄШІПЙ СПИСОК, реестер; С. ПО- 
служной —службгівий спйсок. 

*Спица (колесная) — опйця, 
-ЦІ. 

*Сплав (,металлов) — стоп, 
-пу. 

*Сплачивать, сплотить—вби- 
віти, вбити; (ряди) — з’єдну¬ 
вати, 8’едніти. 

*Сплетать, сплести — сплітати, 
сплести. 

*Сплоченность — 8’^дпаність, 
-пости. 

*Сплошной — суцільний. 
*Сплюснутий — сплющений, 

сплюснений. 
*Сллющивать, сплющить- 

сплющувати, сплющити. 
Спокойний — спокійний. 

*Сползание—зсгівувашгя, спов¬ 
зання. 

*Сползать, сползти — зсгівува- 
ТИСЯ, зсунутися, СП0В8ІТИ, СП0В8ТЙ. 



Спорим п Средішй 

Спорньїй — суперечний. 
“Спорт — спорт, -ту. 
“Спортивний — спортбвий; С. 

игра — спортОва гра; С. иму- 
щество—чспортОве майнО. 

“СпОСОб—спосіб, -собу; 8ІСІ6, 

зісобу; ЧИП, чину; С. В03ДЄЙ- 

СТВИЯ — спосіб впливу; С. рИ- 
бачий — рибальський спосіб; С. 
химического пападения — спбсіб 
хемічного яіпаду; какнм спосо¬ 
бом — яким чйпом. 

“Способность — (о человеке) 
здібність, -яости; (о машине, 
войске) — ЗДІТПІСТЬ, -НОСТИ; 

(возможпость) — спромож¬ 
ність, -ности; С. красящая — 
ЗДІТНІСТЬ фарбувітн; С. крою- 
щая — здітпість закривати; С.ма- 
невречпая —мапеврОва здітшсть; 
С. маршевая — міршова здіт- 
ИІСТЬ; С. пропускная — перепуск¬ 
ні спронОжність. 

Способствовать — сприяти, 
допомагіти. 

“Спотьінач — спотйкіч, -чі. 
“Справа — 8 прівого бОку,спра¬ 

ва; С. налево — 8 прівого боку 
наліво; „Справа по звельям*4 — 
„Спріва лапками4*; „Справа по 
одному*4—„Спріва одинцем**. 

Справна — дОвідка, -ки. 
г Спрашивать, спросить — пи- 

тіти, спитіти, запитувати, за- 
питітп. 

“Спресованний — згнічений. 
“Спресовувать, спресовать— 

згнічувати, 8ГНІТЙТП. 

“Спрямление — випрОстувандя, 

вйпростапня; С. дорог — випро¬ 
стування^ ШЛЯХІВ; С. ХОДОВИХ ЛИ¬ 
НЯЙ ‘—^вйпростапня ходових ліній. 

“Спуск — спускінпя, спуск, -1СУ; 

узві8, -вОзу; С. к мосту — узвіз 
ДО мОсту; С. штопором —спускіп- 
ня спірілею; плавний спуск 
курка —плавне спускіннякурка. 

“Спускать, спустить — спу- 
скіти, снустйти. 

“Спусковой—спускпйй; С.крю- 
чек — спускний гачОк; С. меха- 
ннзм — спускний механізм; С. 
планка — спускна планка; С. пру¬ 
жина— спускні пружина; С.рн- 
чаг— спускпйй важіль; С. ско¬ 
ба — спускпі клявгра; С. тяга — 
с-пускнйй ТЯГ; С. НІПур — СПуСК- 

пйй шпур. 
“Спутивать, спутать — плута¬ 

ти, поплутати, (лоїиадей) пу¬ 
тати, спутати. 

“Спущенний — спущепий. 
“Сравнивать, сравнить — по¬ 

рівнювати, порівннтн. 
“Сражаться — битися. 
“Сражение —бій (бою); баті- 

лія, -лії. 
“Сращивание—сточування, стО- 

чспня. 
* “Средний — середпій; С. гори- 
вопталь — середня поземипа; С. 
дистаяция — середня ДИСТІПЦІЯ; 

С. линейка — середня лінійка; 
С. командний состав — середній 
командний склад; С. пачальствую- 
щий состав — середній пачіль- 
пяцькпй склад; С. положений 
середнє полОжонпя; С. степені» — 
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Средство Станок 

середній степінь; С. точка по- поставити, становити, поставо* 
падання — середня точка влу- вити; С. вехи — тичкувіти; С. на 
чіння; С. траектория — середня вид — давати, дати на увйгу. 
траєкторія; С. унос — серйдпя *Ставня— зіставка, -ки; ві- 
піра. ' кОнпиця, -ці. 
♦Средство — зісіб, -собу; спО- Стаж—стаж, -жу. 

сіб, -собу; С. для перевозки— Стажировать^—стажувати, 
вйсобн для перевОзу; С. огне- *Стайна — вгрія, -рії. 
вьіе — вогневі зісоби; С. пере- *Стакан (снаряда) — корпус, 
ВОЗОЧННЄ — перевозбві ЗІСобй; г. -Су, (в ПуЛвМеШйХ)—ЦИЛ1П- 

подривпьіе—висаде! засоби; С. дер, -дра; скля'нка, -КИ; С. дон- 
поражепня — васоби порізни; ний — денний циліпдер; С. опор- 
С. противогазовие — протпга- пнВ — опорний циліпдер. 
80ві васоби; С. хнмические— хе- *Стаканчик— циліндрик, -ка. 
нічні зісоби. і *Сталкиват ся, столннуться— 

*Срез — ар/гок,-зка; 8рі8уван- стикатися, зіткнутися, 
ня; С. дульний — дуловий ері- *Сталь— сталь, -ли. 
зок; С. казенний — тузовий *Стальна (пласт потника) 
зрізок. —стілька, -кп. 

*Срок — термін, -ну; речінець, *Стальной—сталевий; С. дно — 
-нця; строк, -ку; С. служби — сталеве дно; С. корпус — стале- 
терміп служби. вий кОрпус; С. нагель — стале- 
♦Сросток (піЄл. кабеля)— вий тибель; С. снаряд — сталевий 

стОчпші, -пи; С. фальшивий— гарматень; С. труба—стадіва 
фальшива стОчина. трубі. 
♦Срочность—-термінОвість, -во- *Станина,станинка:—стОвба,-би; 

сти; негайність, -пости. С-па лафета — стовба лафету; 
*Срочньій — термінОвпй, негап- С-на салазок — стОвба саиочОк. 

пий; С. донесепие — термінОве ♦Станковий — ставкОвий; С. 
донесення. пулемет — станкОвий кулемет. 
♦Срочнослужащий—строковий ^Становиться, стать — ста- 

службОвець, строковець, -івця. вати, стіти; робитися, вробйтися; 
*Сруб— зруб, -бу. С. лучшо — кріщати, ліпшати; 
*Срьів — зрпвінпя, зірвіння. С.хуже—гіршати; „Становись1 — 
Ссадина — саднО, -ні, уріека, „Ставій11; ртать в ружье — сті- 

-ки. ти ло зброї; Стать на якорь — 
♦Стабилизатор — стабілізітор, кинути (спустйти) кітву. 

-ра. *С т а н о к — стапОк, -нкі; 
♦Ставить,поставить-ставити, | (конск.) — станок, -пкй; (сяю- 
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лярн.) —, ве(а)рстіт, -ту; С. 

боевой — бойдий станок; С. по- 
верочннй — перевірний станок; 
С. прицельинй — станок доціль¬ 
ний; С. пушечвнй—гармітпий 
станок; С. сверлильннй— сверд¬ 
лярка; С. токарний — токарна; 
С. тренога — стапік трин/жок. 

*Станционер — стаціонар, -ра. 
*Станционньій— стадійний; С. 

мипа — стадійна иіва. 
*Станция — стіція, -дії; С. 

воздухоплавательпая — повітро¬ 
плавна стіція; С. ишшая— мшиа 
стіція; С наблюдательпая — сте¬ 
кові стіція; С. приємная — 
приймільна стіція. 

Старанне — дбіння. 
Старательность — дбайли¬ 

вість, -вости, дбалість, -лости, 
старанність, -ности. 

Старательньїй — дбайлйвпй, 
старанний, дбілий. 

Стараться, постараться — 
Дбіти, п од біти- 

*Старт— старт, -ту. 
*Стартер — стартппк, -ка. 

Старший —старший; С. врач— 
старший лікар; С. гренадер — 
стіршпй гренадер; С. командний 
состав — стірший командний 
склад; С. по конюшне — стірший 
стайні; С. равведчик — старший 
розвідач; С. степень — старший 
степінь. 

^Старшина — бунчужний, -ного. 
‘Старшинство — старшинство, 

-ва. 

^Статистичесний — статистич¬ 

ний; воєнно - С. — воєнно-стати¬ 
стичний. 

Статут — статут, -ту. 
Статья — артикул, стаття 

(закона). 
*Стационарньій — стаціонарний; 

С. лагерь — стаціоніршій тібор; 
С. расположение — стаціонірпе 
розташування. 

"'Ствол — д/вка, -ки; (древес- 
пий) — стовбур, -ра; каиал 
ствола — каиал цівки. 

*Ствольний — цівковий; С. аа- 
держка — цівкова затримка; С. 
замок — цівковий вамік; С. ко¬ 
робка—цівкові коробка; С. на¬ 
кладка — цівкові нікладка; С. 
пружина — цівкова пружина. ^ 

*Створ — стулок, -лісу. 
Стебель — стеблі, -бла; С. 

затвора — стебло замківв; С. 
прицела — стебло МІрИИКІВв; 

с. с рукояткой — стеблі із руч¬ 
кою. 

*Стекать, стечь — стікати, 
стекти, збігати, збігти. 

* Стекло — скло, скла; С. лам- 
повое — лямпове скло; С. окоп- 
ное — шибка, -ки. 

Стекляньїй—СКЛЯНИЙ; С. 8а- 

вод — гута, -ти; С. уровопь — 
скляна поземвнця; С. шкурка — 
скляні шкурка. 

*Стелажи — риштівапня. 
Стеинеть — потемніти, смерк¬ 

нути. 
*Стена — стіні, -нй; (камен- 

нсія) — мур. 
Стенгазета — стінгазета, -ти. 

♦ч ' «уао- 



Степка Стол 

*Стенка —стінка, -кн; С. вер¬ 
тикальная — прямовисна стінка; 
С. передняя — передня стінка; 
С. шведская — шведська стінка. 

*Стенной— стінний; С. газе¬ 
та— стінні газіта; С. часн — 
стінний годйпник. 

*Стенобитньж —муролімпий. 
*Стелень — стіпіиь; -пеня; сту¬ 

пінь, -пеня; міра, -ри; С. вис- 
шая — вищий степінь; С. срод- 
няя — середній степінь; С. стар¬ 
шая — старший степінь; стірший 
ранг; С. уменьшения — міра змен¬ 
шення; С. точности — міра тіч- 
постн. 

*Стерео-труба — стерео-тру- 
біі, -бй. 

*Стеречь, -ся —стерегтй, -ся. 
^Стержень — стрижень, -жня, 

стебло,-лі; прут, -та; С. головной 
—головкове стеблі; С. затвора — 
стрйжень 8амка; С. контактний — 
контактний стрижень; С. направ- 
ляющий — напрямний прут; С. 

для лепти — стрйжень для стріч¬ 
ки; С. стальной — сталевий стрй¬ 
жень; С. ударника — стрйжень 
удірника. 

*Стеснение — стіснеяня, утиск, 
-ку. 

*Стесненнмй — стіснений, об¬ 
межений; ,С. обстрел — обмеже¬ 
ний обстріл. 

*Стеснять, стеснить — стісня¬ 
ти, стіснити. 

*Стечение — збіг, -гу; С. на¬ 
роди— нітовп, -ну; тиск, -ку. 

*Стирать, стереть — сти- 

ріти, стерти; С. (белье) — 
пріти. 

*Стирна (бвлья)— прання'. 
*Стискивание — стйскування, 

стискання. 
*Стискивать, стиснуть—сти- 

скіти, стйспути. 
Стихийнуй—СТИХІЙНИЙ; С. яв- 

ление — стихійне явище. 
Стоимость — віртість, -ТОСТИ; 

ЦІПІ, ціни. 
*Стоверстка — стоверстівка, 

-ки. 
Стог—стіг, стогу, (уменьш.у 

стіжок, -ЖКІ. 
*Стойка— стоя'к, -кі, постіва, 

-ви; С. без ружья — постава без 
ґвннтівіщ; С. основная—основнйй 
стоя'к; С. поршня — стояк то- 
локівий; С. с ружьем—постіва 
із ГВИНТІВКОЮ; С. с трубкой — 
стоя'к ІЗ трубкою; ГребвПЬ СТОЙ- 
ки — гребінь СТОЯКОВИЙ. 

*Стойний — тривкий, непохит¬ 
ний; С. газ — тривкий газ; С. 
часть — непохитна частина. 

*Стойкость—тривкість, -кости, 
непохитність, -пости; С. взрнв- 
чатих веществ — трйвкість ви¬ 
бухових речовйн. 

*Стойло—стійло, -ла. 
*Стоймя — сторч. 
*Стойчатьій—сторчовий; С. оно- 

ра — сторчові опора; С. остов — 
сторчові снасть. 

*Сток — стік, стіку; стікання. 
*СтОЛ — СТІЛ, СТОЛІ; С. Ввр- 

стак (для чистки винто- 
вок) — стіл варстіт; С, пово- 



Страшить 

дороги, сходити з дороги, ухиля¬ 
тися. 

Сторонняя — прихильник, -ка 
прибічник, -ка. 

*Стояние — стояння. 
*Стоянка —стоянпя, стйнка 

-ки; ЗНМНЯЯ С.—ЗИМІВЛЯ, -ЛІ. ’ 
*Стоять, стать — стоя'ти, сті- 

ти; „Стоять вольно41 — „стати 
ВІЛЬНО"; „СТ0ІІ“ — „Стій"; „СтОЙ. 
Виш, патрон"—„Стій. Вибери 
набій"; „Стой. По кольцу на- 
8аДс‘ — „Стій. За кільцем на- 
зіди; і, Стой. Прежняя установ¬ 
ив1— „Стій. Попередня у стіва44; 
„Стой. С перодков палево (на¬ 
право, прямо) марш44'— „Стій. 
Із ^ передків ліворуч (праворуч, 
просто,) руш44* „Стой. Дель 00.’ 
Вилка 00-00“ — „Стій. Ціль 00. 

*Столб — стовп, -пі; С. вбрсто- 
вой, километровьій — верства, 
верстовий, кілометровий СТОВП; 

С. контрольний — контрольний 
стовп; С. склопоуказательнмй — 
схпловказівний стовп. 
'Столбовой—стовповий; С. до¬ 

рога — стовповий шлях. 
Стояк но в енне —зіткнення, су¬ 

тичка, -КП; С. боевое—бойові су¬ 
тичка; С. бойцов—сутичка бійців. 

Столовий—столОвиЙ; наст/ль- 
нпй. 

Столовая — їдальїія, -ні; С. 
лампа — настільна лямпа. 

*Столяр — стОляр, -ра. 
^Столярний— столярський; С. 

клей — карук, -к^. 
*Стопич — стопін, -ну. 
♦Стопор — стОпор, -ра; С. кла¬ 

пана — стОпор хлнпаковий; С. по- 
ходеого положення курка — стО- 
пор куртсі в похідному стіні. 

"Стопорний — затрпмішіі; С. 

ВИНТ — 8атрИМШіЙ ГВИНТ; С. 

клин — затрнмний клии; С. ру¬ 
коятка—ручка затримка. 

^Сторож—сторож, жа. 
^Сторожевой — сторожовий; С. 

звено—сторожові лапка* С. охра- 
пение — сторожові охорона; С. 

отряд сторожовий заг(н; С. 

пост — охоронна стійка; С. ре¬ 
зерв — сторожовий резерв. 

* Сторона —бік, біку; стороні; 
край, краю. 

Сторониться — усувітнся з 
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Страшний 

Страшний — страшній, стра¬ 
шенний. 

*Стрела — стрілі, -лй; С. про- 
веса — стріла звисінея. 
*Стрелна — стрілка,-ки; С.жел. 
дор. — ВИЛИЦЯ, -ЦІ; С. МІІГНИТ- 

ная — маггіетна стрілка. 
*Стрелновьій — стрілецький; С. 

взвод — стрілецька ноті; С. дн- 
визия—стрілецька дивізія; С. кор¬ 
пус — стрілецький корпус; С. лн- 
нейка—стрілецька лінійка; С: ли¬ 
пня—стрілецька лінія; С. окоп — 
стрілецький шінець; С. отделе- 
ПИЄ—? стрілецький рій; С. позн- 
цпя — стрілецька ПОЗИЦІЯ; С. 
полк—стрілецький полк; С. сту¬ 
пень — стрілецький приступок; 
С. устав Р.К.К.А.—стрілецький 
статут Р.С.Ч.А.; С. цепь —роз- 
стрільня; С. часть — стрілецька 
частина. 

*Стрелок—стрілець (-льця); С. 
отличний—видатній стрілець. 

*Стрелочньій — [ж. д.) внлич- 
пий, 

*Стрельба — стріляння, 'стрі- 
лянйна, -пи; С. боевая — бойове 
стріляння; С. в пнтервадьі — 
стріляння в інтервали; С. грун- 
повая ружейная — групове стрі¬ 
ляння з Гвинтівок; С. дробинка¬ 
ми — стріляння дробинками; С. 
лежа — стріляння навлЄжачки; 
С. навесная — звисле стріллнпя; 
С-ба начальная — початкове стрі¬ 
ляння; С-бн непрерьівность — 
безупинність стріляння; С. на по- 
раженпе — стріляння на поразку; 

Стрижка 

С. непрямой паводкой — стрі¬ 
ляння непрямим націлюванням; С. 
ночью—стріляння ВНОЧІ; С. по 
движущойся цели—стріляння 110 

рухомій цілі; С. практнческая— 
практйчне стріля'ння; С. по ви¬ 
критим полям—стріляння по за¬ 
критих цілях; С. по площадн — 
стріляння площами, ио плІщі; С. 
по рубежам — стріляння по 
рубіжіх; С. прицельпая—на¬ 
ці льпе стріляння; С. с закритих 
повнций — стріляння з закри¬ 
тих ПОЗИЦІЙ; ісучпостьстрвльбн— 
к^ппість стріляння; скорость С.— 
швидкість стріляння; С. через 
голови — стріляння через го¬ 
лови. ' 

*Стрельбище—стрільбище*-ща. 
*Стреляньій — стріляний; С. 

гильва — стріляна гільза. 
*Стрелять, вьістрелить — стрі¬ 

ляти, вйстрілити; „Стрелявшему 
орудиіо (взводу)** — „Гарміті 
(чотфпцо стріляла*4; Стреляющсе 
приспособление — стрільпий 
прйстрій. 

*Стремительньій — напільний; 
С. атака — напільна атіка; С. 

перебежка — повільний, перебіг. 
*Стремиться — пориватися, па- 

магітися, прямувіти. 
*Стромленив — поривіння, на- 

магіння, прямування. 
*Стремя—стремено, -ні, (ми.) 

.стремена. 
*Стремянка — ступанка, -ки. 
Стрижка — стриження, стриж¬ 

ка, -кн. 
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Стричь 

Стричь, -ся, остричь, -ся — 
стригти, -ся, постригти, -сі. 

Строгий, -го — сувбрий, -ро, 
стрбгий, -го; С. внговор — су- 
вбра догана; С. лошадь — стрі¬ 
тий кінь. 

Строгость—сувбрість, -рости, 
гбстрість, -рости. 

*Строевой—муштрбвйй;С. долж- 
ность — муштрбві посіда; С. 
кузнец — муштрбвйй КОВІЛЬ; С. 
канцелярия — муштрбва канце¬ 
лярія; С. лошадь — муштрбвйй 
кінь; С. отряд — муштрбвйй за¬ 
гін; , С. расчет — муштрбвйй роз¬ 
рахунок; С. устав — муштрбвйй 
статут; С. часть — муштрбві ча¬ 
стина. 

*Строение — буд/вля, -лі; бу- 
дбва, -ви; С. балочное (моста)— 
трямові мостові будбва; С. ка- 
менное—кам’яниця; С. нежнлое— 
нежилі будівля; С. ячейки—бу«< 
дбва ГНІЗДЙНКИ; структура осе¬ 
редку. 

Строжайший — пайсувбріший; 
С. відговор — найсувбріша догана. 

*Строительньій — будівельній; 
С. материал — будівельний мате¬ 
ріал. 

*Строительство—будівойцтво, 
-ва. 

*Строить, -ся — ладнати, -ся, 
будувати, -ся; „Строй фронт" — 
„Ладнай фронт1'; „Стройся'4 — 
„Ладнайсь"; „Стройся по 8вень- 
ям" — „Лінки ладній"; „Стройся 
по шести" — „Шістки ладній". 

"Строй — лад, -ду; стрій, стрбю; 

Стнк 

С. журавлиний — лад журав¬ 
линим ключеві. 

*Сдройность — струпкість, -ко¬ 
сти. 

*Стропила— крокви, -ков. 
Стропильний — крбквовий. 

*СтроптивьіЙ — непокірливий; 
норовистий; С. копь — норовй- 
стий кінь. 

*Строчна — рядок, -дкі. 
*Строющаяся дорога —шлях, 
що будується. 

*Стружна —стружка,-ки; стру¬ 
гання. 
*Струиться (просачивать- 
ся). — точйтися. 

Структура — структура, -ри, 
будбва, -ви. 

Струнний — струпний. 
*Струя — струмині. 
* Студень гремучиЙ — гримучі 

дріглі. 
*Сгуденистий — драглйстнй: 

С. динамит—драглйстнй динаміт. 
*Стул — стілбць, -льця. 
Ступать, ступить — отупіти, 

сутнйти. 

^Ступень— прйступок,-пка, схі¬ 
дець, -ДЦЯ; С. стрелковая — 
стрілецький прйступок; глубипа 
стрелковой С.—глибині стрі¬ 
лецького приступка. 

*Ступенька —■/ східець, -дця, 
щабель, -бля; С-ки — східці,-ців. 

*Ступеньчатий — східчістий. 
*Ступица — міточипа, -пи. 
*Ступня—стопі, -пй. 
*Стик — стик, -ку; С. карт - 

стик мап. 

лі- 



Стягивать 

♦Стягивать, стануть—стягіти, 
стягти. 
♦Стяжка — стягання, стігіль, 

-геля. 
♦Стяжной—стяжнйй; С. болт— 

стяжний прогінич; С. вязка — 
СТЯЖНО В’ЯЗІЦПЯ; С. КОЛЬЦО — 
стяжно кільце. 
♦Суглинок — суглинок, -нку. 
♦Суголовний — суголівний; С. 

ремень — суголівний ремінь. 
♦Суголовье— суголівок, -вка. 
Суд —суд, -ду. 

Судебньїй — СУДОВИЙ. 
*СуДНО — судно, -НІ; С. рЯ8- 

ведьівательпое — розвідне судні. 
Суєта—суєті, -ТИ; метушня', 

-ПІ; без суєти — без МЄТ)ШШ. 
♦Суживать, -ся, сузить, -ся— 

звужувати, -ся, звузити, -ся; 
Суживать попятие — зважувати 
поняття. 

*СуННО — сукні, -ПІ; С. При- 
борное — сукні приладіве. 

*Суконна — суконка, -кн. 
*СуКОННЬІЙ — сукінний; С. Кру- 
жок — сукінний кружок. 
♦Сумка — тірба, -би, торбина, 

-пи,^ тішка, -ки; С. патронная — 
пабійпиця, -ці; С. переметная — 
сакви, -ків; С. санитарная — 
сапітірпа торба. 
♦Сундук — скриня, -ні. 
♦Суперфосфат— суперфосфат, 

-ту. 
♦Супонньїй — супонний. 

♦Супонь — супіня, -ні. 
♦Сурик — мапіі, -нії. 

♦Сурьма — антпмон, -ну. 

Схема 

♦Сустав — суглоб, -ба. 
♦Сутки — добі, -би. 
♦Суточньїй — добовий; С. В6Д0- 

мость — добові відімість; С. да¬ 
ча— добове давіпня; С. доволь- 
ствне — добові пійка харчів, 
харч па доб£ С. наряд — добо¬ 
вий наря'д. 

Сухой—сухій; С. перегонка — 
суха дестиляція; С. пироксилин— 
сухі піроксилша. 
♦Сухоналивной—сухоналивнйй. 
♦Сухопутний — суходільний; 

С. ведомство — суходільне уряд- 
пицтво; С. крепость — суходільпа 
фортеця; сухопутно-морсвой — 
суходільно - морський. 
♦Сушильня — сушарня, -ні. 
Сушка белья—суш/пня білйзни. 
Существенний — істітний. 
Сущность — суть, -ти. 
♦Сфера — сфера, -ри;, С. даль- 

него огпя — сфера далекого вог- 
ніі; С. действитольного огоя — 
сфера дійсного вогшб; С. ружей- 
ного огня — сфера рушничного 
вогню. 
♦Сфероид — сферіїд, -ду. 
♦Сфероконический — сфероко- 

НІЧНИЙ. 
♦Схватка—сутичка, -ки; бійка, 

-ки; (технич.) — лисйця. 
♦Схема — схема, -ми; С. опе¬ 

ративная — оператйвна схема; 
С. разводивзтельная — роввідча 
схема; С. связи — схема звязку; 
С. тилових учреждений — схема 
тнловйх уставів; Схему испол- 
нять — викіпувати схему. 



Схематический 

*Схематический, -ски—схема¬ 
тичний, -но. 

*Сходяиужся — ябіжний; С 
веер — яб/жне ВІЯЛО. 

*С’ездка (лошадей) — під- 
парівувадня. 

*Сцепление — зчіпл ення. 
*Сцепной—зчіпний; С. муфта— 

сполучпі муфта; С. щека — зчіп¬ 
ці щокі. 

*Счет—лічінпя, лічбі, -би, раху¬ 
нок, -пка^ С. от станции до стан¬ 
ини —лічіння від стіції до стіції. 

*Счетчик — лічильник, -ка. 
С'езд —в’їзд, -ду. 

*С’емка—ЗДІЙМІНПЯ; С. бус- 
сольная—бусольпе здійміння; С. 
верхом — здіймання верхи; С. 
воєнно-глазомериая — військове 
здійміипя на іко; С. ипструмеп- 
тальная ~ струмептільпе ЗДІЙ¬ 

МАННЯ; С. ЛІПШІЇ — здійміння ЛІ¬ 

НІЙ; С. маршрутная — маршрутно 
ЗДІЙМІННЯ; С. мензульная — мен¬ 
зул ьпе здіймаппя; С. местяости — 
здійміпня місцевостя; С. по за- 
меткам в записной книжне — 
здіймання па підстіві зіміток у 

записній ннйжці; С. по обо сто¬ 
рони двнженпя — здійміпня па 
обидва біки руху; С. полуинстру- 
мептальная — папівструментідьце 
здіймання; С. анкерная — кутів- 
пйчне здійміпня. 

*С’вМНЬІЙ—8ДІЙ МІНЯЙ; С. ЖврДЬ 
(в конюшне)—здіймана жердка 
(в стайні); С. ось — здіймійа 
ВІСЬ; С. приспособлепяе — 8ДІЙ- 
мінпй пристрій. 

*С’емочньій — здіймальний; С. 
ипструмент — здіймільний стру- 
меят; С. работа — робота здій¬ 
мання. 

*С’емщик — здіймальник, -ка. 
, С’естной —ЇСТІВНИЙ; С-НОЄ — 
їжа, їстівне; С. припаси—їстів¬ 
ні прнпісн. 

*Сьіпучесть— сяйність, -кости. 
*Сьшучий — сипкйй. 
Сьіпь— висипка, -ки. 

*Сьірец — сирець, -рця. 
*Сьіромятнаякожа—сирйця,-ці. 
*Сьірость — вігкість, -кости. 
*Сьірцовьій (необожж. кир- 
пич) — з сир'ци. 

*Сюрьма — антикбн, -пу. 

Табак — тютюн, -ну. 
*Табель — табель, -беля; Т. 

внеерочних донесений — тібель 
П08атермінбвих донесень; Т. ка- 
зармошшх принадложпостей —• 
тібель майні казарді; Т. постам— 
табель стійок. 

*Таблица — таблиця, -ц}; Т. 

стрельбн — таблиця стріляння; 
Т. условних зпаков — таблйця 
умовних зніків. 

*Таблнчка — табличка, -ки. 
*Табурет — стільчик, -ка. 
*Тавр продольньїй — тет (-та) 

подівжинй (-ого). 
*Тавро — таврі, -рі. 



*Таз — мйска, -ки. 
Тайна — таемпйця, -ці. 

* Тактикц — тіктика, -ки. 
♦Тактичесний— тактичний; Т. 

пгра — тактична гра; Т. подго- 
товка — тактична підготіва; Т. 

учение — тактичне навчіння; Т. 

форма — тактична фірма. 
♦Талон— таліп, -на. 
♦Тальвег— пизькоділ, -долу. 
♦Тамбур— тймбур, -ра, присі- 

нок, -ика. 
♦Таможня— митниця, -ці. 
*Танк — танк, -ка. 

*Танновьій — тіековий. 
♦Тара— тіра, -рп. 
♦Тарелка — тарілка, -кп; Т. бу¬ 

ферная — відпружпикова тарілка; 
Т. сидения — тарілка сідцева. 
♦Тарелочная пружина — таріл- 

кувіта пруяшпа. 
♦Тарель— таріль, -ли. 

♦Таскать, тащить — тягітп, 
тягти. 
♦Тачанка—тачінка, -ки. 
♦Тачка — тічка, -ки. 
♦Твердость—твердість, -ДООТН; 

Т. воли — твердість ВІлІ; 8ав8я- 
тість. 
♦Твердий —твердий; Т. про- 

слойка — твердий прошарок. 
♦Театр воєнних действнй— 

войовище, -ща. 
♦Текучесть—текучість, -чостп. 
♦Текущий — поточний; Т. де- 

ла — потічні справи; Т. донесе- 
ние — потічие донесення; Т. ра- 
бота—потічна робіта; Т. счет— 
потічний рахунок. 
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Темп 

♦Телега — віз, віза. 
♦Телеграф — телегріф, -фу; Т. 

беспроволочішй— бездротівий те¬ 
легріф; Т. проволочнмй — ДрО- 

товий телеграф. 
♦Телеграфист — телеграфіст, 

-ста. 
♦Телеграфний передатчик — 

телегріфний передавіч, -ча. 
♦Телефон — телефін, -ну; Т. 

индукторннй — індукторний то- 
ЛСфІН; Т. полсвой — польовий 
телефіп; говорить по Т-ну — 
говорити телефіном. 
♦Телефонировать — телефону 

ВІТИ. г 
♦Телефонист—телефоніст,-ста. 
♦Телефонний — тедефіпний; Т. 

конечний аппарат — телефінний 
кінцевий апаріт; Т. двуколка— 
телефінна бідна; Т. липия — те- 
лефінпа ЛІДІЯ; Т. провод—ТО- 
лефішіпй провід; Т. СЄТБ — ТЄ- 
лефіпна мережа; Т. станцпя — 
телефіппа стадія. 
♦Телефонограмма — телефоно- 

гріма, -ми. 
♦Тело — тіло, -ла; Т. жидкое— 

течне ТІЛО; Т. миномета — тіло 
міномета; Т. орудпя — тіло гар- 
міти; Т. пулемета — тіло куле¬ 
мета. 
♦Телогрейка — тілогрійка, -кп. 
♦Телодвишение — рух тіла. 
♦Телосложение — уклад тіла. 
♦Темляк—китиця, -ці. 
♦Темнота — темрява, -Ви. 
♦Темп — темп, -ну; Т. стрель- 

бьі—теми стріляпня. 

N 



і *** 

Температура 
Ткацкпй узел 

Температура — температура, 
*РИ;А Т. воздуха—1 температура 
повітря. 
Тендер— тендер, -ра. 
*Теневой — тіньовий. 
*ТвНд — ТІПЬ, -НИ; МЄСТО В 

топи — зАтінок. 
Теплушна—тепля'к, -ка. 
Тепльїй — теплий; Т. вещи — 

теплі речі. 
Тереть—тірти, (об обуви)— 

муляти. 
* Терка — терка, -ки. 
* Гермит — терміт, -ту. 
Термитовьій состав — термі¬ 

товий склад. 

Термометр—термометер, -тра. 
Терочньїй — терковий; Т. при- 

способление—терковий пристрій; 
Т. состав — терковий склад. 

Терпеливость — терплячість, 
-чости. 
Терпеливо — терпляче, терпе¬ 

ливо. 
*Терпуг — терпуг, -га. 
Терраса— тераса, -сн. 
Территориальньїй — терито- 

ріяльнай; Т. часть—територіаль¬ 
на частина. 
Территория— територія, -рік 
Терять, потерять — губити, 

вгубити, тратити, втратити, га¬ 
яти, згаяти (час). 
Тес— тес, -су. 
* Тесак — тесАк, -кА. 
Тесемочное кольцо — стріч¬ 

кове кільце. 
Теснмна— тіснина, -ни. 
Теснить —- тіснити. 
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Тесьма— тасьма, -мв; Т. мер- 
пая — мірна тасьмі. 

* Тетрил — тетрил, -лу. 
Техника— техніка, -ки; Т. 

бога —техніка бігу; Т. боевого 
примепепия оружия — техніка 
бойового застосування зброї; Т. 
черчення — техніка рпсупАння. 
Технический— технічний; Т. 

войска — тохн/чне військо* Т. 
маскировка — технічне маску¬ 
вання; Т. подчинепность — тех- 

.шчна Підлеглість; Т. связь — 
технічний звязік; Т. средства — 
технічні зАсобн; Т. часть — тех¬ 
нічна частйяа. 

Течение (реки) — течія, -чії; 
(время) — протяг, -гу; ПО 7Є- 
чению —за ВОДІЮ; против тече- 
ния — пріти води. 

*Течь—теча, -чі; текти, б/гти. 
*Тип—-тип, -ну. 
*Типичньій — типівий. 
Тир — стрільпйця. 
"Тиски—лещата, лещат; Т. при- 

верточпне—лещата, що прикручу¬ 
ються; Т. ручнне—ручпІ лещата. 
Тиснение — витиснення. 
Тихоходньїй (о лошади)—- 

тихобшпий; (о пароходе) — 
тихоплівний; (об автомоби- 
ле) — тихохідний; (о мото- 
ре) тііхорушнпй; (об аоро- 
плане) — тихо літний. 
Тишина— тиша, -ші. 
Тканевьій — тпапйпниЙ. 
*Тнань— тканина, -ни. 
Ткацкий узел — ткацький ву¬ 

зол. 

М І 
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їоваршц Точило 

Товарищ —товіриш, -ша; „То¬ 
варний командири отрядов, ко 
нно4* — „Товарнийкомапдйри за¬ 
гинів, до мене". 

Товарищеский —товариський. 
♦Товарний — товаровий, вац-' 

тілший; Т. отдел — товаровий 
відділ; Т. П0Є8Д — ваптіжпий 
піїзд. 
♦Той — струм,-му; Т. большого 

напряження — струм великої 
напруги; Т. малого напряження— 
струм малії напруги; Т. пере- 
мепний — змінний струм; Т. по- 
стояппий — простий струм. 
♦Токарний станок — токірка. 
♦Тол — тол, -лу. 
♦Тол канно — штовхання; Т. 

ядра — штовхіппя гіла. 
Толкать, толкнуть — штов¬ 

хати, штовхнути. 
Тол новий — тямовитий, тя¬ 

мущий, тямкий. 
♦Толстий — товстий, грубий. 
♦Толуол — толуол, -лу. 
♦Толчек —поштовх, -ху; Т. кру- 

говой—коловий ПОШТОВХ; „Т. па¬ 
лево*1—„Піштовх ул/во“; „Т. на¬ 
право** — „Піштовх улріво4*. 
♦Толща—• товща, -щі. 
♦Толщина — товщині,-пй; гру- 

бнні, -пй; толщияою—завтовшки, 
завгрубшки. 
♦Толь — толь, -лю. 
♦Тонкий—топкий; Т. наводка— 

докладно націлювання. ^ 
♦Топить — палити. 
Топка печей —пілепня грубок. 

♦Топкий—грузький. 

♦Топливник {топка) — па- 
ливнйк, -кі. 
♦Топливо— піливо, -ва. 
♦Топографический — топогра¬ 

фічний; Т. гребець — топогра¬ 
фічний грйбінь; Т. карта—топо¬ 
графічна міпа. 
♦Топография—топогріфія, -фіГ. 
♦Топор — сокйра, -рп; Т. ко¬ 

лун— КОЛ^Н, -ПІ; Т. легкий — 
легкі сокира; Т. малий — малі 
сокйра. 
♦Топорище — сокирище, -ща. 
♦Топтать, -ся — топтіти, -ся, 

(посевьі) толоч йти. 
♦Торба {:конская) — шіпька, 

-ки. 
♦Торец {для мощения) — 

торчак, -кі. 
♦Торжественное обещание — 

урочиста обіцянка. 
Торжество—свято, -та; пс- 

реміга, -ги. 
♦Тормоз — гальмі, -мі. 
♦Тормозить, затормозить — 

гальмувіти. загальмувати. 
♦Тормозной — гальмовий; Т. 

пластинка — гальмові платівка. 
Торная дорога — бнтнйшляї. 

♦Торпеда — торпеда, -ди. 
♦Торфяной грунт — торфівий 

ґрунт. 
♦Торцовий (о мосте) — тор- 

чаківий. 
♦Точений — тічсний. 
♦Точило — точило, -ла, гостри¬ 

ло, -ла; И камеппое — точило 
кім’янб; Т. наждачное—точйлс 
шміргедсве. 
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--£раншейш 
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г'РДа гілувьТраДпіг 7 Д 
ввеная — 8ВЙСЛ-Т ®«оТ <’ т- 111 

«?«■>« ,,ш тт»’:,т 
галузь гравкті/піг. т' д°л,лья 

2С^Гр‘Т"*”"&Ті 

м.Гт .« 

ЕГД&.т ”^р- 

»-лЇ!к,п,7ЙІ“- 

’т55їа; 
грсчп —• точка 8устоічи^ 
івтрическая геометрична 
Г. контрольная—контроль- 

їш!Г''т<!’“вй“0її; 
?аІ7яҐ а на,ЦІЛ^аішя альная-прИр0'дЦятЛ ’ 
іьпая — початкова тіічм 
«-вогнева т*ка;Т0П0: 

ЙІПТ- 

4? /.ї; 
£*“• Г «РнГш,- 
іьа, націлювання; т 
- точка стояння; Т. три- 

- -рігми" 

~ то'чпо. 

■ь —ТОЧНІСТЬ, -НОСГЯ- 
точність бою; т. нас- 
точність мірила; т 
- точність стріляння. ’ 

траверза, -зд. у 
Биснгі траверза; лро- 
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Т. артиллерия —■■ траншейна 
артилерія; Т. орудне — тран¬ 
шейна га^міта; Т. пушка — трап- 

; шейна пушка. 
♦Траншея — траншея, -шеї. 

•Трап—брудозлйв, -ву; (у бор¬ 
та судна) — східній, -кі. 
Трапеция— тріпез, -зу. 

♦Трассировка— трасування. 
♦Трассировочньїй шнур — тра¬ 

сувальний шнур. 
Требование — вимога, -ги; ви- 

магіїшя; Т. письмеїшое — пйса- 
на вимОга. 

Требовать — вимагіти; потре- 
г увати. 
♦Тревога — тривога, -ги; Т. га¬ 

зовая — гізова тривога. 
♦Тревожить, потревожить — 

тривожити, потривожити; Тур- 
бувітп, потурбувати. 
♦Трензель —трепвель, -ля. 
♦Трензельньїй — трензельний; 

Т. *новод— трензельний пОвІД; 
Т. удило — трепвельпе вудило. 
♦Трениє — тертя, -тя. 
♦Тренированность (втяну- 
тость) — тренОваність, призви- 
чісність. 
♦Тренировать — тренувати. 
♦Тренировка — трепувіняя. 
♦Тренога — триніжок, ч.-жка; 

стаиок-треяога — станОк-тринІ- 
ЖОІС. 

Трепать (логиадь рукоіі)— 
плескати. 
♦Треснаться, истрескаться— 

тріскатися, потріскатися; рипа¬ 
тися, репнути. 

♦Трескотня — тріскотня, -ні. 
♦Треугольник—трикутник, -ка; 

Т. поворотний — новорітпий три¬ 
кутник. 
♦Трехверстка — триверст/вка, 

-ки. 
♦Трехгранньїй — трнст/ппий. 
*Трещина-^-ро8к0дшіа, -ни. 
♦Триангуляция —триангуліція, 

-ції. 
*Тринитротолуол — тринітро- 

толуОл, -лу. 
♦Трогать, тронуть — рушати, 

рушити; чіпати, зачіпіти, заче¬ 
пити, зворушувати, зворушити. 
♦Тройник — трояк, -кі. 
♦Трон—: трок, -ку; . Т. попон¬ 

ний — трок попОнний. 
♦Тропа, тропинка—стежка,-ки. 
♦Трос — линва, -ви; Т. сталь- 

ной —стальні линва. 
?Тростник — очерет, -ту. 
♦Тротил — тротил, -лу; Т. пла- 

влеаннй — тОнлений тротіл; Т. 
порошкообразньтй—порошкуватий 
тротил. 
♦Тротуар — пішохід, -хОду. 
Трофей — трофей, -ею. 
♦Труба —труба, -би; Т. вса- 

сиваюіцая — всисна труба; Т. 
витяжная — витяжна труба; Т. 
випускная — випускні трубі; 
Т. газовая — газова трубі; Т. дре¬ 
нажная — дреніжна трубі; Т. ди¬ 
мовая— димір, -ря; Т. димогар¬ 
ная — вогнева трубі; Т. інстру¬ 
мента — трубі струмента; Т. кон- 
цевая — кінцеві трубі. 
♦Трубач — сурміч, -чі; „Тру- 
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Тильний 
Трубить 

бачи по местам" — „Сурмачі яа 
місця 

"'Трубить — сурмити, трубити. 
♦Трубка — трубка,-ки; Т. вер¬ 

тлюга— трубка оворіти;. Т. ви- 
водная—вивідві трубка; Т. ви¬ 
тявшая — витяжпа трубка; Т. 
детонаторная — трубка детона¬ 
торна; Т. дистанционвая — ди- 
стаиційпиіі вапальвик; Т. желез- 
иая — заліява трубка; Т. зажи- 
гательпая — запальні трубка; Т. 
запальная — трубка запальна; 
Т мнкротелефопная — мікроте- 
лефиіша трубка; Т. окулярная — 
окуліірпа трубка; Т. с детонато¬ 
ром—запальинк з детонатором; 
Т. ударная—ванільная ударний; 
Т. ударника — трубка удірппка; 
Т. центральная — центрільна 
трубка. 
♦Трубочний — трубковий; т. 

состав — 8апальпикбвпй склад. 
♦Трубчатий —трубовнй, 

частий; Т. ось — труібчіст 
Т. колодец — трубовнй кол 
♦Трудновоспламеняющиї 

важкозавігшовальяпй. 
Трудность—трудність, • 
Труп —труп, -цу. 
Трусики — штанці, -ців 
♦Трущиеся части — т< 

частини. 
♦Трюм — трюм, ,-му. 
♦Тряпка — ганчірка, -ки 
♦Тряска — трусшпя, тру 
♦Тугой — тугій; Т. ход 

ра — тугий хід замка. 
Туловище— тулуб, -ба 

*Тур — тур, -ру. 
♦Турбина —турбіна, ^-ни; і. 

газовая — газова турбіна. 
♦Турнин — турнік, -ка. 
Туфли — кіпці, -цін; паитоф- 

лі, -лів. 
♦Туча — хмара, -рн. 
♦Тушить, потушить — гасити 

погасіти, загасити. 
Тщательний, -но 

пий, -но. 
♦Тьіл —тил, -лу; : 

глубокий — далекий тил; Т. ла- 
герного расноложения — тил роз- 
ташувіння тібору; Т. позиции 
тил позиції; с тьілу — з тилу, 

ЗЗсІДУ« 

*ТьіловоЙ— тиловий; Т. доро- 
га — тиловий шлях; Т. охраас- 
пие — тилова охорона; Т. иози- 
дия—тилова позйдія; Т. район— 
тиловий райііп; Т. учреждешіе — 

тилові установа. , 
*Тьільньій — тильний, задиш 

Т. крутость — задня крутість. 

старая 

•ПОСТИ 
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Увидать 

*Тьін—тип, •ну. 
*Тьічина, тьічка—тичина, тичка. 
♦Тьічком дернина — дернина 

впоперек. 
*Тюк— піка, -ки. 
Тюремньїй — візничий. 
Тюрьма — в’язнйця, -ці. 

*Тюфяк — матріц, -ца; {наби¬ 
ть*, 1 сеном, соломой) — сін¬ 
ник, -кі. 

*Тюфячная наволочна — сі- 
нянка. 

*Тяга— тягдО, -ді; тяг, -гу; 

Т. гужевая — тяглове тяглії; Т. 
конпая — тягло к/нне; Т. меха- 
ническая — механічно тяглО; Т. 
соединительная — влучний ТЯГ; 

Т. спусковая — спусковий тяг. 
Тягость — тяготі, -ти. 

*Тяжельій —важкий; Т. пудо- 
мет —важкий кулемет; Т. убежи- 
щс—схованка від важких гарміт. 

¥Тяжелопулеметное отделение 
*—рій важких кулеметів. 

*Тяжесть— тягір, -рі. 
*Тянуть — тягтй. 

*,,Убавь, прямо" — „Зменш, 
просто*1. 

*Убеждаться, убедиться — пе¬ 
реконуватися, переконітися. 

*Убежиіце — схОвапка, -ки; У. 
тяжелоо — схОванка від важких 
гарміт. 

^Убивать, убить — убива¬ 
ти, убити; уторовувати, утору- 
віти. 

*Убитьій — (у)вбйтий, вабйтий; 
уторОваний. 

*Убойньій— убгйдий; У..сила— 
убійпа сйла. 
♦Убор — убрання; убір, убору; 

У. головной — головний убір 
(кашкет, шолдм). 

*Уборка — прибирання; У. ло- 
іпади — чйщеиня коня; У. паво- 
за — прнбирінея гнОю. 

*Уборная — відхОдок, -дка; вби¬ 
ральня, -пі. 

*Уборщик— прибиральник, -ка; 
У. лошадей — стайднр, -ра. 

*Убьівать, убьіть — убувіти, 
уб^тп; зменшуватися; зменши¬ 
тися; (о воде) — спадати, спісти; 
У. ,в командировку — відбути, 
від’їхати в відрядження; У. в 
отпуск — відбути в відпустку. 

*Убьіль (людей, лошадей) — 
убуток, -тку (людей, коней). 

Уважительньїй — повіжпий, 
увіждивий; У. причина — повіжпа 
нричйна. 

Уведомление — повідомлення. 
Уведомлять, уведомить—по¬ 

відомляти, ПОВІДОМИТИ. 
*Увеличение — збільшення; У. 

карти — збільшення міни. 
Уверенньїй, -но — певний, -но. 
Увещание — (в)умовлянпя. 
Увидать, увидеть — побі- 

чити. 

V***.';- * - 
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Угольниіі 
Увлекать 

♦Угод — кут, -та, ріг, рогу; 
У. бросания— кут кидання; У; 
возвшпеппя — кут піднесення; У. 
встречи — кут 8устрічн; У. вьі- 
лета — кут вильоту; У, двуграк- 
ннй — двостінний кут; У. задан- 
пий — зідапий кут; У. врения— 
кут віру; у. искомьш — шуканий 
кут; У. лопати — ріг лопати; У. 
местности— кут місцевосте; У. 
иаклонения магнитной стрелки— 
кут ніхилу магнетної стрілки; 
У. падошія—кут сідання; У. при- 
целивания — кут націлювання; 
У. ирямой — прямий кут; У. по¬ 
ложення — кут положення; У. по¬ 
ниження — кут зниження; У. 
склонения —- кут зниження; У. 
склопеппя магнитной стрелки—• 
кут відхилу магпстної стрілки, 

*Уголок— ріжок, -жкі; кутбк, 
-ткі; У. Ленипский (красний) — 
Ленінський (червоний) кутбк. 
♦Уголь — вугіль, -гля, вугілля; 

У. активироваиннй — активів» - 
ний вугіль; У. камеїший —ка¬ 

м’яне вугілля. 
♦Угольник — косинець, -нця; 

кутник, -КІ; У. магазинной ко¬ 
робки — кутник магазинної , ко- 

Увлекать, -ся, увлечь, -ся — 
захоплювати, -ся, захопити, -ся. 

*Увод — займ&дпя (е плеп); 
відведення (в тил). 

*Увольнение — звільнення; У. в 
отпуск — звільнення у відпустку; І 
У. военпо-служащих—звільнення 
військово службовців; У. со дво¬ 
ра — звільнення з двіру. 

*Увольнительньій—відпускний; 
з БІЛЬШІЙ; У. документ — відпуск¬ 
ний документ, документ про 
звільнення. 
♦Увязна [груза)—ув’язування. 
*Угарньій — чадний; У. газ — 

чадний газ. 
*Углеводород — вуглеводень, 

-дню. , 
♦Углекисльїй — вуглекислий; У. 

газ — вуглекислий гаг. р 
♦Угловой*—кутовий, наріжний; 

У. градус — кутовий грідус; 
У. железо — кутівківе залі80. 
♦Угломер — кутомір, -ра. 
♦Угломерньїй— кутомірний; У. 

барабанчик — барабанчик куто¬ 
мірний; У. кольцо — кільце ку¬ 
томірне; У. круг — коло кутомір¬ 
не; У. прибор — кутомірний при- 

лад. . , . 
*Углубление — шдглиблення 



Угроза—загроза, -ви, погро- 
ва, -ви. 
♦Удавка-узел — вувол петлею. 
♦Удаление — відділення, усу¬ 

нення. 
♦Удалять, удалить —віддаляти, 

віддалити; усувати, усунути. 
♦Удар — удір, -ру; У. в шти¬ 

ки — удар на багнети; У. встреч- 
внй — зустрічний удар; У. глав- 
пий— головнйй удір; У. па ви* 
зов — удір па вйклнк; У. па 
соединенне — сполучний удір; 
У. обоюдний — обопільний удАр; 
У. останавливающий — зуийннпй 
удар; У. повторний (реиш) — 
повторний у дір (рем/з); У. Прв- 
дунреждающий—упвредігий удір; 
У. пряиой —простий удйр; У. раз- 
махом— удір рбвмахои; У. рв- 
шптельїшй — рішучий удар; 
У-ром отвод — відведення ударом; 
У-ри наносить—8авдавітп удірів. 
♦Ударник — ударник, -ка; У. -ка 

взвод — введення удірника; У. с 
жалом — удйрник із жілом. 
♦Ударньїй — удірний, нагіль- 

їшй; У. грудна — удірна грУпа; 
У. капсюль — удірна капсуля; 
У. мехапизм — удірпий механізм; 
У. состав — ударний склад; У. 
трубка — удірпий 8апільпик. 
♦Ударять, -ся, ударить, -ся — 

бити, -ся, удіритц, -ся. 
♦Удвоенний — ПОДВОЄНИЙ; У. 

скорость — подвіепа швйдкість. 
♦Удельний — ППТІМИЙ; У. вес— 

питім а вагі. 
♦Удерживать, удержать - вдер¬ 

жувати, вдержати, втримувати, 
втримати. 
♦Удержнин гильзм —затримийк 

гільзи. 
♦Удила — вудила, -дйл. 
♦Удлинение — видбвжспня. 
♦Удлиненний — ВИДІВЖЄПИЙ; У. 

варяд — видовжений заряд. 
♦Удобоприменяемость — зруч¬ 

ність пристосування. 
♦Удобоуправляемость — зруч¬ 

ність керувіипя. 
♦Удобство — зручність, -пости, 

вигіда, -ди; У. управлення — 
зручність керування. 
♦Удостаивать, удостоить—ша- 

нувіти, ушанувіти. 
Удостоверение — посвідчення, 

посвідка. 
Удостоверять, -ся, удосто- 

верить, -ся — свідчити, посвід¬ 
чити, засвідчити; (у^впевнятп, 
-ся, (у)впевнити, -ся, пересвід¬ 
чувати, -СЯ, пересвідчитися; У. 
подайсь — васвГдчпти підписа. 
♦Удушающий — вадушливпй; У. 

веідество — задушлива речовйні; 
У. гав — задушливий газ. 
♦Уезд — повіт, -ту. 
Уездний — ПОВІТІВИЙ; У. го¬ 

род — повітіве місто. 
Ужин.— вечеря, -рі. 

♦Ужинная закладка — вавла- 
дінпя {продуктів) па вечерю. 
♦Узда — гнузда, -дй. 
♦Узда-недоуздон — гпузді-не- 

діуздок, -дка. 
♦Уздечка — гнуздечка, -ки. 
♦Узел - - вузол, -ЗЛІ; У. бЄГу- 



Укреплешшіі Узкий 

♦Укатанньїй— укочений, нако¬ 
чений; У. дорога — пакОчепий, 
укочений шлях. 
♦Укладка —укладінпя, наклад, 

-ДУ- 
♦Уклон ■— ухил, -лу; СХИЛ, -лу; 

У. дороги — схил шляху. 
♦Уклоняться, уклонитьоя — 

ухилятися, ухилитися; уникати, 
уникнути. 
♦Уключиньї — кочети, -ТІВ. 
♦Укол —укОл, -лу; У. наведен- 

вий — наведений укол; У. оста- 
павливающий — зупинний укОл; 
У. предупреждаюїдий — уперед- 
НИЙ укол; У. прямой — ОрОсТИЙ 
укОл; У. С отводои оружия про¬ 
тивника — укОл із відведенням 
Збр«ІЇвОрОГа; У. с переводом 
укол із переведенням. 
♦Укомплектовувать, укомплек- 

товать — комплектувати, уком- 
пХектувіти, поновлювати, иопОв- 
питп. 
♦Укорачивать, укоротить 

(у)вкорбчувати, (у)вкоротйти; У. 
трубку — вкорОчувати запільии- 
ка; У. уровень — вкорочувати 
поземницю. 
♦Укоренение—укорінення, уко¬ 

рінювання. 
♦Укрепа — укріпа, -пи. 
♦Укрепление—укріплення; фор¬ 

теця; У. позицнй — укріплення 
позицій. г 
♦Укрепленньїй — укріплений: 

У. полоса — укріплена смуги 
У. рубеж — укріплений рубіж 
У. у часток — укріплена дільниця 

чий —бісучиіі вузол; у. кора¬ 
бельний— морський вузол; У. 
мертвий —• мертвий вузол; У. не- 
мецкий — німецький вузол; У. 
петловой — зішморг; У. причаль- 
пий — причільний вузол; У. про- 
стой — звичайний вузол; У. пря- 
мой — прОстий вузол; У. рибац- 
КИЙ — рпбільський вузол; У. со- 
иротивления — вувол Опору; У. 
ткацкий — ткіцький вузол; У.- 
удавка — вузол петлйю. 
* ♦Узкий — вузький. 
♦Узкоколейная дорога — вузь¬ 

коколійна валівнйця. , 
♦Узловьіе пазьі — вузлові ґіри. 
♦Узнавать,, узнать—пізнавати 

пізнітц, довідуватися, довідатися 
дізнаватися, дізпітися. 
♦Указание — зазначення, вка¬ 

зівка. -ки: У. цслей—зазпа- 

♦Указатель — покізник, -ка; У. 
визира — покізник вірника; У. 
для отсчета делеиий — покізник 
за-для відлучення пОділок; У. до- 
рог — ПОКІЗНИК ШЛЯХІВ; У. ОТКО- 

са — покізник епохо вини. 
Указательнуй палец—(у)вказ- 

ний пілець. 
♦Указка — вказівка, -ки. 
♦Указувать, указать— ^вка¬ 

зувати, (у)вказатп, покізувати, 
показати. 
♦Унатувание — накочування, 

укОчуваипя. 
♦Укатьівать, укатать — нако¬ 

чувати, пакотйти, укОчувати, уко 
твтн. 



Укрешіять Употреблешіс 

‘Украплять,, -ся, украпить, ‘Унитарньїй —* унітірций; У. 
-ся — укріпляти, -ся, укріпи- патрои — унітірпий набій, 
ти, -СЯ; У-ть фашинами — тара- ‘Уничтожать, уничтожить — 
суватп. нищити, япйщити. 

‘Уиритие — закриття. ‘Уничтожение — пйщепня, зпй- 
‘Унритий—закритий, скрй- щеапя. 

Тіїй; У. место—скрйте мі'сце. *Унос—посторінкова пара (ко- 
‘Ук^порочний материал — ма- ней); У. коропной — дишлові» 

торійл пакувальний. пара (коней); У. передннй—не- 
Улавливание (радив) - не- редпя пара; У. средпий — се- 

рехбплювапия. рідня піра. 
‘Улавливать, уловить—пера- ‘Уносной— посторінковий; У. 

хоплювати, перехопити; влівлю- часть дншла •— передця частіша 
вати, вловити. дишля; У. крюк — гак штель- 

Улица — вулиця, -ці. ваги. 
‘Уличний — вуличний; У. бой — ‘Упирать, -ся, упереть, -ся— 

вуличний бій. упирати, -ся, уперти, -ся. 
‘Улучшение — поліпшення, (у)- Уполномоченньїй — уповповіі- 

ВДОСКОНІЛЄНШІ. ЛіОННЙ. 
‘Ультрамарин — ультрамарйп, ' ‘Упор — упіра, -ри; У. (ж. д.) 

-пу- , —Сііип (залізнйчний); У. ко- 
‘Умбра — умбра, -ри; У. жжен- льцевой — кільцева упора; У. на 

ная — пілеиа умбра; , У. пату- кистях — уніра па китицях; 
ральная— прирідня, умбра. У. па муфто для ричага — упо'- 

‘Уменьшенне —зменшення; У. ра на муфті віжсля; У. на руках 
картн зменшення манії. —упіра па рукіх; У. шомполь- 
‘Умеренний — помірний,, по- пнй — шіашольпа упіра. 

мірківаний; У. ветер^—помірний ‘Упорний — упертий; завзятий, 
вітер; У. ход —помірна хода. запеклий; упіршій; у. Вппт — 
Умерший — мрець, мерці}. уп/рний ГВИНТ; У. кольцо—упір- 
Умственньїй — розумовий, не кільце; У. ктлак — упірнай 

‘Умивальная — (в)умивальня, кулак; У. муфта —уп/рна муф- 
-ш- та; У. оборопа — завзята, упер- 

Умьівальнин— (в)умнвальпик, та оборіна; У. сопротивление — 
'Кі1- завзятий бпір; У. цплиндр замка 
Умивание—(в)умивашія. —упірннй цилшдор замка. 
Универсальньїй— унінерсйль- Упорство — упертість, -тости, 

НИЙ; У. снаряд — універсальний . завзл'ття, запеклість, -лости. 
гармітевь. Употребление — вжив&пня. 
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У слово# 

♦Управление — управа, управ¬ 
ління, керування; У. боєм — ке¬ 
рування боєм; У. войсками'—ке- 
рувінпя військом; У. Государ- 
ственное Политическое — Дер- 
жівне Політичне Управління;^ У. 

дивизии — управління дивізії; 
У. комендантское — комендант¬ 
ське управл/іиш; У. огном — ке¬ 
рування вогнем; У. техпическое— 
технічне керування; У. частью— 
керування частиною. 
♦Управлять — керувати; У. бо¬ 

єм — керувіти боєм. 
♦Упражнение— вправа, -ви; У. 

военио-прикладное — військбво- 
прнкладні впріва; У. дополни- 
тельное—додаткбва впріва;У-пия 
успокаивающие— заспокбговальні 
впрівп. 

Упразднять, упразднить — 

касувіти, скасувіти, зносити, 
зпести. 

Упредительньїй — уперЦеИЙ; 

У. линейка — упередші лінійка. 
♦Упростить — спростити. 
♦Упругий —пружний. 
♦Упругость — пружність, -но- 

сти. 
♦Упряжка — запряг, -га, запря¬ 

гання. 
♦Упряжной—запряговий; У. ло- 
шадь — запряговий кінь. 
♦Упряжь — ^пряас, -жи; У. лег¬ 

ковая — легка упряж. 
Упущение — занедбання; про¬ 

пуск, -ску. 
„Ура“ — „Слава“. 
♦Уравнивание, уравнение—ви¬ 

р/внювання, вйрівнення; {мат,) 
рівоіння. 
♦Уравнительньж — вирівняль- 

НИЙ; У. распределсние —1 вирів- 
пяльннй розподіл. 
♦Ураганний — урагінний; У. 

огонь — ураганний вогбнь. 
♦Уровенний — рівневий; У. по- 

верхдость земли — пбзем, -му. 
♦Уровень — (прибор) по- 

зймпиця, -ці; {води) — рівень, 
-ВНЯ; У. бОКОВОЙ—бОКОВІ ЇІ08ЄМ- 
НИЦЯ; „У. больше (меньше) О-ОО- 
— „поземниця більше (мепше) 
0-00"; У. поперечний—поперечна 
поземниця; У. продольний— по- 
дбвжна поземниця; У.стекляпьій— 
скляна поземниця. 
♦Урочище—урочище, -ща. 
♦Урочньїй —вйзначений, завді- 

пий; У.работа—визначена робота. 
Усвоенне — засвоєння. 
Усердньїй — усердний. 
♦Усик — верблпк, -ка. 
♦Усиление — 8М1ЦНСШШ, підси¬ 

лення. 
♦Усиливать, усилить — 8міцпа- 

ти, зміцнити, підсилювати, під- 
сйлитн. 
♦Усилитель — підсилювач, -ча. 
♦Ускользать, уснользнуть — 

вислизати, вислизнути. 
Ускоренньїй — пришвидшений; 

У. шаг -— пришвидшена ході. 
♦Ускоритель — пришвидшувач, 

-ча. 
♦Условие — умбва, -ви; У-вия 

местние місцеві умови; У-ия 
освещения — умови освітлення. 
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УЬловпьій 

*Условнь»й—уловний; У. зпак— 
умовний знак. 

Усложнять, усложнить — 
ускладняти, ускладнити. 

*Усмотрение — рбзгляд, -ду, 
рбвсуд, ду; по В. усмотрению— 
на ВЄіпу думку, па Ваш рбясуд. 

Успех — успіх, -ху; У. рабо- 
ти — успіх робити. 

*Успешность “ успішність, 
-пости. 

*Успокаивающий — заспокбю- 
вальний; У. упражнепие — 8аспо- 
кбювальна вправа. 

*Успокоение — заспокоєная; 
втихомирення; вгамушіпня. 

*Устав — стітут, -ту; У. бо- 
евой — бойовий статут; У. ди- 
сциплипарпнй — дисциплінарний 
стітут; У. ПЄХОТПНЙ   ПІШИЙ 
стітут; У. полевой — польовий 
статут; У. страйковий Р. Н. 
К.-а — стрілецький стітут Р.С. 
Ч.-а. 

*Уставньій — статутний. 
Усталость — стбмлепість, -по¬ 

сти. 
^Установка — (в)устівлеігая, 

устіва; (в)устапбвлювання; У. зе- 
нитпая — зенітне устівлешія, 
устіва; У. орудийная — устава 
гармітпа; У. постояпная — по¬ 
стійна устйва; У. прицела—уста- 
вленпя міріттіКсІ; У. противоазро- 
плаїшая —протиаеропліпна устй- 
ва; У, тумбовая — устіва тумбо- 
ва; У. шаровая—куля'ста устйва. 

*Установленньій— (у)встанбв- ! 
лений, призначений, заведений. 

Уточна 

*Установочньій — устанбвний; 
У. вант — устапо'внпй гвинт; У. 

1 кольцо — устанбвне кільце. 
*Установщик трубок — устав- 

ннк ванільників. 
Устньїй — усний; У. описаиие 

— ^спий бпис. 
*Устой — стоя'п, -нЛ. 
*Устойчивость— стійкість, -ко¬ 

сти. 
*Устойчивьій — стійкйй. 
*Устранять, устранить — усо¬ 

вувати, усунути. 
*Устройство — злагода, вла¬ 

штування; У. окопов наносом — 
будувіпня шінців насипанням. 

*Уступ — приступок, -пка; У. 
для з^уба стопора — приступок 
для вуба стопора; У. локтевой— 
ліктьовий приступок. 

^Уступать, уступить — посту¬ 
питися, , поступитися; ВІДСТупІТИ, 

відступити. 
*Уступающий — поступальний; 

У. отбив —.поступально відби¬ 
вання; У. работа мишц — посту¬ 
пальна роббта м’язів. 

Уступний — приступкбвий; У. 
расположепие — розташування 
прпступкбве. 

*Устье — (реки) гирло, -рла; 
(тех.) устепбк, -пка. 

Утверждать, утвердить — за¬ 
тверджувати, затвердити; утвер- 
ждаотся — затверджується. 

*Утепление — утепляння, утеп¬ 
лення. 

* У течка—витік, -току; втрата, 
-ти. 



Уяивимьій Утолщешіс 

*Утолщение — погрубшеїшя, 
згр^'бшуваїгая; У. липни — по¬ 
грубшеїшя лілії; У. горизонталей 
— погрубщенпя поземіш; У. цон- 
трующее—центрувально погруб¬ 
шеїшя. 

*Утолщенньій — грубшай; У.го¬ 
ризонталь — грубша поземипа; 
У. часть — грубша частина. 

*Утонченньій — стінчеігай. 
*Утопание — занурювання; У. 

бойка при открьітом затворе — 
занурювання розбивана при від¬ 
критому замківі. 

^Утопить— вапурйти. 
*Уточнение -— уточнення. 
*Уточненньій — уточнений; У. 

етрольба — уточнене стріляння. 
*Утрамбовна—бутинуваїшя. 
*Утрамбовмвать — бутипувітп, 

вйбутшіуватн. 
^Утрата— втріта, -ти. 
Утренний — ранішній. 

*Утьжание патронов — втикін- 
ля набоїв. 

Уходить, уйти — виходити, 
вийти. 

Участив — участь, -ти. 
Участник—учасник, -ка, спіль¬ 

ник, -ка. 
♦Участок — дільпйця, -ці; У. 

боввой — бойові дільийця; У. 
рога — дільниця ебтні; У. ла- 
герний — таборбва дільпйця; У. 
сторожевой—сторожова дільпйця. 

*Учащение — вчащіння; У. ша¬ 
га — вчащіння кріку. 

Учебнкк —підручник, -ка. 

*Учебнмй — учбівий; У. завс- 
депио •— учббвий заклад; У. пат¬ 
рон — учбівий набій; У. плац-^- 
учбівий плац; У. нособие — уч- 
бівий підручник, приладдя; У. 

сбор — учбівнй збір. 
Учение — наука, навчання, 

вправи; У. одипочное — вправи 
одинцем; У. оруднііное—гарміт- 
не навчіндя; У. тактическос — 
тактйчие навчання. 

Ученик — учень, учня. 
*Учет — ііблік, -ку; У. патро¬ 

нов — іблік набіїв; У. расхода 
патронов — ібдік вйтрати на- 
біїв; У. ЦЄЛЄЙ — облік ЦІЛІВ. 

*Учетньій — обліковий. 
*Учитьівать, учесть —обчи¬ 

сляти, обчйелитп, бріти, взяти 
на облік, дискоитувіти. 

*Учреждение — устаніва, -ви; 
У. тмловое — тилова установа; У. 

хозяйствештое—господарча уста¬ 
нова. 

*Ушат — цебер, -брі. 
Ушестеренньїй — вб/льшенин 

в 6 раз/в. 
Ушибленньїй—щб вбився силь¬ 

но, що забився. 
*Ушивочньій — ушивільпий. 
*Уширение — різшир, ушйрен- 

пя; У. шага — збільшення кроку. 
*Ушко — вушко, -ка. 
*Уіцелье — вертїпа. 
*Уязвимость — уразливість, 

-вости; У. цели — уразливість 
діли. 

*Уязвимьій —урізниіі. 



Фабрика 

■Фабрика — фабрика, -ки. 
*Фабричньій — фабричний. 
Фактический — фактичний. 
Фактор — фактор, -ру. 

"Фаланга — фаланга, -ги. 
* Фальшивий — фальшивий; Ф. 

сросток — фальшива отінила. 
Фамилия — прізвище, Зща. 

*Фанера — форнір, -ру. 
"Фанерньїй — форн/рний. 
^Фарватер — фарватер, -ру. 
*Фарфоровьій — порцеляновий. 
Фасад — чолі, чола. 

*Фашина — таріска, -кп; укра¬ 
плять Ф. — тарасувітн. 

*Фашинньій — тарасбвпй; Ф. 
дорога — тарасівий шлях. 

*Фельдта пакет—пакет Фельд- 
тів. 
Фельдшер — фельдшер, -ра; 

Ф. ветеринарний — ветеринар¬ 
ний фельдшер. 

*Фенол — феніл, -лу. 
."Ферма — звязеш», -зня. 
*Фехтовальний — фехтуваль¬ 

ний. 
*Фехтование — фехтувіння; Ф. 

двухсторонпее — двобічне фех¬ 
тування; Ф. нпдивидуальпос — 
індивідуальне фехтування; Ф. ко¬ 
манднеє — фехтування коміпда- 
ми; Ф. прикладное — прикладні 
фехтувіїшя. 

*Фигура—фігура, -ри; постать, 
•ТИ; Ф. в рост — фігура у зріст; 
Ф. головная — головні фігура; 
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Ф. грудная — грудна фігура; Ф. 
поясная — поясні фігура. 

* Фигурньїй полет — фігурний 
літ, льїту. 

*Фигурчатьій -уфігуристий. 
*Физический — фізичпий. 
*Финсация— фіксація, -ції. 
*Фиксировать— фіксувітп. 
*Фильтр—цідило, -ла. 
; Финансовий — фінінсовий. 
Финиш — фініш, -ша. 

*Финишер — фінішер, -ра. 
*Фиолетовий — фіялківий. 
*Фитиль — ґніт, гніту. 
:Флаг—-мййва, -вн. ^ 
*Флажок —зіайвець, -йовця. 
"Фланг — фланк, -ку, крилі, 

-лі; Ф. левьіп — лівий фланк; 
Ф. паружннй — зовнішній фланк; 
Ф. правий — правий фланк. 

^Фланговий — флапковий; Ф. 
движенне — фланковий рух; Ф. 
марш — фланковий рух; Ф. 
огонь — фланковий ВОГОНЬ; Ф. 
охраиеігае — фланкові охоріна. 

^Фланелевий — фланелевий. 
*Фланец — крйси, -сів. 
*Фланкирование — фланкувін- 

ня. 
Фланнировать — фланку віти. 
Фланкирующий —фланкуваль- 

пий; Ф. постройка — фданку- 
вільна будівля. 

*Флегматизатор — гамівнйк, 
•кі. 

*Флот— фліта, -ТИ; Ф. воєн- 



Флотилия Футляр 

но-воздушннй — флогта війські- *Фосфор — фбсфор, -ру. 
во-повітряні. , *Фотографирование— фотогра- 

*Флотилия — флотилія, -лії. фувйння. 
*Фляга, фляжка—фдяшка,- ки. : Фотография—фотографія, -фії. 
*Фокус — фікус, -су. Франдия — фракція, -дії. 
*Фон — тло, тла. , 4 Фрезерний станок — фрд- 
*Фонар— лнхтір, -ря. зарка. 
*Фонический — гудківий; Ф. *Фронт—фронт, -ту, чолі, -лі. 

аппар&т — гуДківий апарат. *Фронтальньій — фроптільїшй; 
*Форма — фбрна, -ми; Ф. круг- Ф. атака — фронтальна атака;, 

лая — кругла фірма; Ф. одеж- Ф. двцжение — фроптільний рух; 
дц — фірма бдягу; Ф. поход- Ф. липня — фронтільпа ЛІНІЯ; 

ная — похідна фірма; Ф. про- Ф. огонь—фронтільпий вогонь; Ф. 
долговатая — довгаста фірма; охрапепие — фронтільна охоріна. 
Ф. ребристая — ребрувіта фір- *Фронтовой—фронтовій; Ф. 
зіа; Ф. рельефа— форма рель- база—фронтова база, 
іфу; Ф. служебная — службова *Фуганон — фуганок, -нка. 
фірма; Ф. тактическая — так- *Фугас — фугаса, -си; Ф. доп- 
тична фірма, пий — дівпа фугіса: Ф. каме- 

^Форм енньїй — фірмовий. пометний -— каменометпа фугаса; 
*Формирование— формування. Ф. огнеметний—вогнеметна фу- 
*Формировать, сформировать гіса; Ф. плавучий — плавні фу- 

— формувіти, вформувіти. гіса; Ф. подводпий — підвідна 
^Формуляр — формуляр, -ра. фугіса; Ф. шрапнельний—шрап- 
* Форпостний— форпосппй; Ф. нельпа фугіса. 

телефон — форпіспий телефіп. *Фугаснмй — фугісний; Ф. гра- 
*Форсирование — форсування. ната — фугісна грапіта; Ф.дей- 
*Форсированний — форсіва- ствие — фугіспа дія. 

ний; Ф. марш—форсований рух ^Фундамент — фундамент, -ту. 
(марш); Ф.шаг—форсіваний крок. *Фураж — фурія;, -жу; Ф. зср- 

*Форсировать— форсувіти. новой — верновий фуріж; Ф. об’- 
*Форт— форт, -ту. емистнй —засідшій фуріж. 
*Фортификадионний —форти- *Фуражировна—фуражувішіл. 

фікадійний. ^Фуражний — фуріжпий; Ф. 
*Фортификация— фортифікідія, аркап — ужйсько; ’ Ф. доволь- 

-дії. ствие — иостачішія фуріжпе. 
*Форточка оконная—кватйр- *Фуражка— кашкет, -та. 

ка, -ки. , Футбол — футбол, -лу. 
*Фосген— фосген, -ну. і *Футляр— футляр, -ру. 
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Халат Хоботовий 

♦Халат —* халіт, -та. 
Халатность — педбілість, -ло- 

сти. 
* Характер — характер, -ру; 

{у живьис существ) вдіча, 
-чі; ^ X. местности — характер 
місцевостн. 
♦Характеристика — характерй- 

стика, -ки. 
♦Хватать, хватить — хапіти, 

схопити; вистачати, вистачити. 
♦Хватом — хапкім. 
♦Хвойний — глицевий; X. де- 

рово — глицеве дерево. 
♦Хворост — хвірост, -сту. 
♦Хворостяний — хворостяний. 
*ХвОСТ — ХВІСТ, ХВОСТІ; X. 

затвора — хвіст валкі; X. ко- 
лонни— ХВІСТ КОЛІНИ; X. мини 
—• хвіст міпи; X. подавателя — 
хвіст подавачі; X. регулятора— 
хвіст регулятора. 
♦Хвостовой — ХВОСТОВИЙ; X. 

ВИПТ — ХВОСТОВИЙ ҐВИПТ; X. 0П0- 

рение — хвостове оп/рення; X. 
платформа — хвостові платфір- 
ма. 
♦Хердель — хірдель, -доля. 
♦Химический — ХЄМІЧППЙ; X. 

войпа — плічна війні; X. вой- 
ска — хем/чне в/йсько; X. коман¬ 
да — хем/чоа комінда; X. на- 
блюдение — хем/чне стеження; 
X. налет—хемічпнй повітряний 
напад; X. нападеиие — хем/чпий 
напад; X. охранопие — хсм/чна 

охоріпа; X. снаряд — хемічшш 
гармітень; X. соединепие — хе- 
мічна сполука; X. средства борь- 
би — хемічні засоби боротьби. 

Хитрость — хитрість, -рости 
{ми. хитрощі). 

Хищний — хижий. 
Хладнокровие — спокій, -кію, 

байдужість, -жости. 
Хлеб — хліб, -ба, зб/жжя. 
Хлебний — хлібний; X. шкаф- 

чик — шіфка на хліб. 
♦Хлебопекарная печь— піч пе- 

кірська. 
Хлебопекарня — пекірпя, -пі; 

X. полевая — польові пекарня. 
♦Хлебопечение —хлібовипікіп- 

пя. 
♦Хлопон — бавівна, »лп. 
♦Хлопчатобумажний — бавов¬ 

няний; X. концьі — бавовняні 
кінці. 
♦Хлор — хлор, -ру. 
Хлорацетофенон — хлораце¬ 

тофенон, -ну. 
♦Хлорний — хлірнвіі; X. нз- 

весть — хлірне вапно; X. олово 
— чотирихлорік цйпн. 

'Хлороводород —хлороводень, 
-дшо. 
♦Хлорпикрин—хлорпікрйп, -пу. 
1 Хлорсульфоновая кислота — 

хлорсульфінова кислоті. 
♦Хобот г— хібот, -та. 
♦Хоботовий — хоботівий; X. 

лист — хоботівий аркуш; X. 



Ход Хутор 

связь — хоботова в’язь; X. часть 
— хоботова частіша. 

'Ход (колесньїй) — колісний 
х ід. 
♦Ход—хід, ходу; „Вольшийход“ 

— „Збільшити хбду"; „Задпніі 
ХОД" — „8ІДНІЙ ХІД**; „МвНЬШИЙ 
ход" — „зменшити хбду*; X. 
мертвий — мертвий ХІД; X. со- 
сбщения — хід сполучній; X. 
передній — передній^ ХІД; „Умв- 
рсппий'ход" — „помірний хід". 

Ходатайство — клопотання. 
Ходатайствовать — клопоті- 

тпся, прохати, просити. 
Ходить — ходити; доглядати. 

♦Ходовой —ходовий; X. внпт— 
ходовий ґвинт; X. лпнпя — хо¬ 
дові лінія. 

* Ходьба — хідня, -дні; ходіння; 
X. на лижах—ходіння на лижвах. 

Хозкомиссия содействия— 
госкомісія допомоги. 
♦Хозяйственньїй— господірчий; 

X. двуколка — господарча б/дка; 
X. команда — господарча коман¬ 
да; X. учреждепие — господірча 
устапбва; X. часть — господірча 
частина. 

*Хозяйство — господарство; X. 
воснное — військове господар¬ 
ство. 
♦Холка -чубок, -бка. 
♦Холи— горб, -ба. 
♦Холмин— горббк, -бка. 
♦Холмистьій —горбувітий,гор- 

бістий; X. местность —'ТОрбувІ- 
та місцевість. 
♦Холодний —ХОЛОДНИЙ; X. ору- 
ЖИ0 — СІЧНІ 8брІЯ. 
♦Холостая камера — сліпа кх¬ 

мера. 
♦Холостой патрон — сліпий 

набій. 
♦Холостой вьістрел — сліпий 

обстріл. 
♦Холст — нолотпб, -пі. 
♦Холщевьій — полоти я пий. 
*Хомут—хамут, -ті; (техн.) 

вірвант, -та. 
♦Хомутик—хамутик, -ка; X., 

нрицельннй — хамутик мірникб- 
вий. 
♦Хомутина — кичка, «ки {для 
хомута). 
♦Хорда — хбрда, -дп. 
Хор музики—хор, -ру музики. 

♦Хранеиие — оберігіння, хорб- 
И О ПНЯ; X. дел—оберігання справ; 
X. знамепи—вберігання прапора. 
♦Хранилище — схбвшце, -ща. 
♦Хранить — вберігіти, ховати. 
♦Храповик — 8аскочне кблесо. 
♦Храповое колесо —заскочпе 

кблесо. 
♦Хребет — кряж, -жу, хребет, 

-бті; пісмо, -ма; X. горннй—гір¬ 
ський кряж. 
♦Хрипение затвора — хрипіння 

замка. 
♦Хромовий —хрбмовпй. 
Хутор — хутір, -тора. 
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Цаифа 
Центрофуга 

*Дапфа —цінфа, -фи; Д. 8а- 
исимной матки — цапфа тискові 
матки; Д. ствола — ціпфа ц(в- 
ки. 
♦Дапфенньїй — цапфовий; Ц. 

гно8да — цапфовігнізда; Ц. коль- 
цо — цапфово кільце; Д. ко¬ 
робка — цапфова коробка. 

*Дарапать, царапнуть —дря¬ 
пати, дряпнути. 

*Дарапина — дряпбк, -пні. 
^Двет — кблір, -льору; бірва, 

-ви. 
'Дветной — кольорівий. 
*Девье — підц/вник, -ка. 
*Дейхгауз — комара, -ри, цсй- 

хавз, -зу. 
*Делевой — ДІЛОВІЙ. 

Делесообразнмй — доцільний. 
* Делеуказание —цілевказапня. 
*Делин — націльник, *ника. 
* Де лина — цілині, -нй. 
’Деллулоид—целулбїд, -ду. 
*Деллулоидньій круг — целу¬ 

лоїдне кіло. 
■ ДелЬ — ЦІЛЬ, ДІЛИ; меті, -тй; 

Д. вертикальная — прямовисна 
ЦІЛЬ; Д. во8душпая — повітряна 
ціль; Д. войин — меті ВІЙПЙ; 

Д. глубокая — глибока ціль; Д. 
двшкущаяся — рухіма ціль; Д. 
живая — живі ціль; Д. закри¬ 
тая —^згДрита ціль; Д. запятпй 
— мета навчіппя; Д. земпая — 
назезіпа ціль; Д., за закрнтиом— 
ціль за закриттям; Д. невидимая 

— исвйдиа, закрита ціль; Д. не- 
иодвижная — перухлйва ціль; 
Д. открнтая — відкрита ціль; 
внбор цслей — вибір Ц1ЛІВ; ПЄ- 
ремепа Д. — зміпа діли; указа- 
ние целой —зазначення ц/лів. 

* Дельнотянутая гильза^— су- 
цільнотлгнеиа г/льяа. 

*Демент— цемепт, -ту. 
г: Дементировать— цементува¬ 

ти. 
Дементирующий — цемонту- 

ВіІльпий; Д. вещество — цемен¬ 
тувальна речовині. 

Дена —ціні, -нй; Д. делоїшя 
. — ціиі поділу. 

*Дентр — центер, -тру, осере¬ 
док, -дку; Д. рассеивания—цен¬ 
тер рбвсіву; Д. сопротивления— 
центер інору; Д. тяжести—цен¬ 
тер ваги. 

*Дентрализация — цептралі- 
8ІЦІЯ, -ції. 

*Дентральньій — цептрільний; 
Д. ВИНТ — цептрільний ҐВИНТ; 

Д. канал — цептрільний, ос^ 
редківий канал; Д. коммутатор— 
цептрільний комутітор; Д. стан- 
ция — центральна стадія; Д. 
трубка — цептрільпа трубка. 

*Дентробежньій —відосередкі- 
вий. 

*Дентростремительньій —до- 
осередківий. 

* Центрофуга — центрофуга, 
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Центрую ще е утодщоиио 

сора; Ц. накатника — цилшдвр 
оакічувача; Ц. оседающий осід- 
ний цилшдвр. 
♦Цилиндрический —циліндрич¬ 

ний; Ц. чугунная граната—ци¬ 
ліндрична чавунна граніта; Ц. 
вьіступ -— циліндричний виступ. 
♦Цилиндровьій — циліндровий. 
*Цинн — цинк, -ку. 
♦Цинковая втулка — цинковий 

втулок. 
♦Циркуль — 
♦Циркуляр — 
♦Цирнуляция 

-ції. /■ 
♦Цистерна — цистерна, -ни. 
♦Цитадель — цитаделя, -лі. 
♦Циферблат —циферблат, -ту 
♦Цугом —впростяж. 

♦Центрующее утолщение — 
центрувальне згрубшення. 
♦Цепочка — ланцюжок, -жка; 
Ц. барабана — ланцюжік бара¬ 
бана; Ц. отвеса — ланцюжік від 
вискй. , 
♦Цеппелин— цепелін, -на. 
♦Цепь — (боевой порядок) 

рбзстрільня, -ні;(жеяезная)— 
ланцюг, -га; Ц. горная — гір¬ 
ське пісно; ц. мерная — нірчий 
ланцюг; Ц. микрофонная — ко¬ 
ло нікрофбнне;^ Ц. злектриче- 
ская — електричне коло. 
Церемония — церемонія, -нії. 
Церковь — цірква, -кви. 

♦Цилиндр — циліндер,г-дра; Ц 
газовий— гізовий н,илшдор; Ц 
конпрессора — цпліндер компре¬ 

циркель, -1СЛЯ. 
- обіжиик, -ка. , 

— циркуляція, 

*Чайное довольствие — иоста- 
чАшія чайове. 

Час — година, -ни. 
Часовня — каплиця, -ці. 

♦Часовой —СТІЙКІШИЙ, -ВОГО; 

годинний, годипникопий; Ч. вну- 
тренний— внутрішній СТ1ЙКО- 

вий; Ч. караульного поста — стій- 
ковий сторожової стійки; Ч. ме- 
ханизи —годинниковий механізм; 
Ч. иаружвий — надвірний стій¬ 
кішій; Ч. паримо — нАрпі стій- 
кОві; Ч. сторожового, поста — 
стійкбвнй охоронної СТІЙКИ. , 

-Частина—чістка, -кп, частин- 

ка, -кн. 

пя; Ч. квартира—приватна квар¬ 
тира; Ч. почин—осібний почин. 
♦Частокол—частокіл, -кілу. 
♦Частий, -то — чістий, -то; 

густий, -то; Частий огонь — 
густий вогінь. 
♦Насть — частина, -ни; Ч. ар- 

тиллерийская—гар мітна частина; 
Ч. боовая — бойова частіша; Ч 
броневая—панцерна частина; Ч 
воздушного флота— частина по 
вітрянії флоти; Ч. вспомогатель 
ная—допомічпі частина; Ч. вн 



Четвореньки 

тсхнГчпа частіша; Ч, хоботовая— 
хоботова частина; Ч. хозяйствен- 
ная—господйрча частина. 

*Часьі — годинник, -ка. 
♦Чашечна — мисочка, -кн. 
*Чашна—миска, -ки; Ч. к ста¬ 

нинне—миска до стбвби; Ч. соеди- 
пительная —злучеа миска. 
♦Чека—3&ГВІ8Д0К, -дка; Ч. раз- 

рсзная — розрізний зігвіздок. 
♦Челна—чуббк, -бкі. 
*Че/інок — чбвпвк, -ка. 
♦Червяк — шнек, -ка. 
♦Червячньїй — шнековий; Ч. виит 

— шнековий ґвинт; Ч. диск — 
шнекове кружіло; Ч. шестерня— 
шнекова шестерня. 
♦Чердак — горище, -ща. 
♦Чередоваться — чергуватися. 
♦Черенок— деряйк, -КІ; колбд- 

ка, -ки. 
♦Чересседельник — черезсіде¬ 

лок, -лка. 
♦Черновик — чернетка, -ки. 
♦Чернозем — чорнбземля, -лі. 
♦Чернорабочий—чорнорбб, -ба. 
♦Черньїй—чбрний. 
♦Черпак — чериік, -кй. 
♦Черта, черточкз — риса, -си, 

риска, ^ки; Ч. контрольная— кон¬ 
трольна риска. 
♦Чертеж — рисунок, -нка. 
♦Чертежник —рисівнйк, -кі. 
♦Чертить, начертить —рису- 

віти, нарисувіти. 
♦Черчение — рисувіння. 
♦Чесотка — корбста, -ти. 
♦Четвереньки, на четверень- 

нах — річки. 

ходная—вихідні частіша; Ч. го¬ 
ловная—головна частйна; Ч. до- 
журная — вартові частина; Ч. 
детородньїе — прирбдження; Ч. 
дпстанциониая—дистанційна ча¬ 
стйпа; Ч. дульная — дулові ча¬ 
стила; Ч. желеаподорожпая — 
залізвйча частйна; Ч. запасная— 
запіспа частйна; Ч. затворная— 
замкові частйна; Ч. кадровая — 
кадрова частина; Ч. казенная— 
гувові частйна; Ч. караульная— 
сторожова частйна; Ч. корневая— 
коренева частина; Ч. лобовая — 
лобова частіша; Ч. материальшія 
—матеріяльна частйпа; Ч. яа- 
иравляющая—напрямні частйна; 
Ч. нарозная—нарізні частйна; Ч. 
наружпая—зовнішня частйпа; Ч. 
носовая—носові частйпа; Ч. от- 
дельпая—окрема частйшцЧ. осо- 
бого пазпачения—частйна окре¬ 
мого призначення; Ч. оседающая 
—осідпі частйна; Ч. охраняющая 
—частйпа охорбни; Ч. отднхаю- 
щая — частйна на відпочйпку; 
Ч. прикривающая—вахиспі части¬ 
на; Ч. лрожекторная—прожектор¬ 
на частйна; Ч. разведнвательнаа 
—розвідча частйпа; Ч-ти лагер- 
ного сбора—частйни таборового 
збору; Ч. связи—частйпа звя8ку; 
Ч. соединепия — частини злукй; 
Ч. соседняя — сусідня частйна; 
Ч. составпая—складові частйна; 
Ч. ст^роевая—муштрбві частйпа; 
Ч-ти трущиеся—тертьові частини; 
Ч. торриторлальпая — територі¬ 
альна частина; Ч. техпичоская— 

Ол- 
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Четкость 

♦Четкость — чЬкість, -кости. 
♦Четньїй—парйстиіі; Ч. номера 

—паристі номери. 
* Четьірехгранньїй—чотиристш^ 

НИЙ; Ч. лезшіе—’чотиристінпо лезо. 
♦Четьірехколесньїй —чотприко- 

л і спий. 
*Чехол—покривець, -ВЦЯ; Ч. ДЛЯ 

кулемета —покривець для куле¬ 
мету. 

*Чинить, починить — лагодити, 
полагодити; латітн, полатати. 

*Численность-к/лькість, -кости, 
ЧИСЛІ, -лі. 

* Численний—чисельний, число¬ 
вий; Ч. масштаб — числове мі¬ 
рило. 
♦Числиться -лічйтпся, рахува¬ 

тися. 
* Число—ЧИСЛО, -ЛІ; КІЛЬКІСТЬ, 

-кости; дата, -ти. 
♦Чистка — чйщсния; Ч. лоша- 

ДИ—чищення КОНЯ; Ч. ОруЖИЯ— 
чйщепня 8бріії. 

^Чистота—ЧИСТОТІ, -ТЙ; охій- 
ність, охійноети. 

Читальня — читільня, -пі. 

Читать, прочитать — чнтіти, 
прочитіти. 
♦Чихательньїй—чхальний; Ч.во- 
щество — чхільпа речовипі; Ч. 
газ—чхільний газ. 

Чрезвьічайньїй—над8вичійниіі. 
♦Чтение —- читінпя; Ч. карт— 

читінпя мап. 
*Чувствительность — чутли¬ 

вість, -ВОСТИ; Ч. В8рьівчатнх ве- 
ществ — чутливість вибухових 
речовин. 

*Чувс . вительньїй — чутливий; 
Ч. к удару—чутливий до вдіру. 

Чувствовать, почувствовать 
—почувіти, почути. 

*Чугун — чавун, -ні. 
*Чугунньій—чавунний; Ч. втул¬ 

ка—чавунний втулок; Ч. грапа- 
та—чавунна граніта; Ч. дпо — 
чавуппе дно; Ч. корпус с хвостом 
— чавунний корпус із хвостам; 
Ч. носок—чавунний норо'к; Ч.ста¬ 
кан—чавунний кірпу<Г(гармітня). 
♦Чумбур— чумбур, -ра. 
Чуткий — чуйний, сторожкій, 

♦Чучело— ои^дало, -ла. 

♦Шаблон—мо'дло, -ла; Ш. для | „Шаг назад “—„Крок назад44; Ш. 
проверни внхода бойка ударника | обшшовешшй—звичійяий крок* 
— мбддо, щоб перевіряти ВИХІД 
розбивана удірігака. 
♦Шаг—крік, -ку, ступінь,-пеня; 

ході, -дй; Ш. винта — відстань, 
-пп; „Шаг внеред“—„Крок впе¬ 
ред41; „Ш. мерннй“—м/рпийкрок; 

Ш. ПОХОДШЛЙ — ПОХІДПНЙ крок; 
Ш. ровшлй — рівний крок; Ш. 
свободнілй — вільпий крої:; Ш. 
угломора — відстань кутоміра: 
Ш. ускоренпьій — пришвидшений 
крок; Ш. форсировапннй-фор- 



Шагомер Шсроховатий 

сііваний крок; „Шагом марш11 — 
„Крбкон руш*4. 
♦Шагомер—кроколічйльпик,-ка. 
♦Шайба — шайба, -би; Ш. бу- 

форная — відпружпикііва шійба; 
Ш. корневая — коротша шайба; 
Ш. промежуточная ■— проміжна 
шайба. 
♦Шайка — бінда,, -дн; ватага, 

-ги; (банная)—ряжка, -ки. 
♦Шалйш — курінь, -реня. 
♦Шальная пул я — випадкова 

куля. 
♦Шанцевий инструмент—шан¬ 

цевий струмент, -та. 
Шар—куля, -лі. 

♦Шарик — кулька, -ки. 
♦ШариновьіЙ подшипник—куль¬ 

кова вальнйця. 
♦Шарнир—сустів, -ва; Ш. ло- 

бовой части — сустів лобовії 
чаетйнп. 
♦Шарнирньїй — буставнйй; Ш. 

болт— сустйвпий нрогбнич; Ш.- 
колеичатая линейка — суставпо- 
кбЛілкувіта лінійка; Ш. скобка— 
суставні клямра; Ш. соедшіешіе 
—суставні зл^ка. 
Шаровари —штани, -пів. 

♦Шаровой—кулястий; Ш. нята, 
пйтка — куляста п'яті; Ш. уро- 
вонь — куляста поземднця; Ш. 
устаповка—куляста устіва. 
♦Шаровидний —кулястий. 
*Шасси — шасі. 
♦Шатать, шатнуть — хптітп, 

хитнути. 
♦Шатающийся — хиткий. 
Шатун — гоніік, -піса. 

♦Шахматний—шіховий; Ш. по¬ 
рядок—шіховий порядок. 
Шахмати—шіхи, -хів. 

♦Шашка — шашка, -ки; Ш. 
(лекало № 7) — шашка; „Ш. в 
ножпн“ — „Шашка в піхви**; 
„Шашки к бою** — „Шашки до 
бійо**; Ш. кавалерийские—кінні 
шішки; Ш. подрнвпая—висадпа 
шішка; Ш. пироксилшювая — 
піроксилінова шішка; Ш. сапер¬ 
ная — санерна шішка; Ш. тро¬ 
тиловая — тротйлова шішка. 

*Шв6дсная стенка—шведська 
стінка. 
♦Швеллер—коритувітий трям, 

-му, швелер, -ра. 
♦Швеллерний брус — кориту- 

ватий брус. 
♦Шворень — шворінь, -реня. 
♦Шворновой — шворепевий; Ш. 

крюк—гак шворепевий; Ш. лапа— 
ліпа шворепева; Ш^соеднненис—- 
шворепева влука. 
Шевеление — ворушіння. 
Шевелить, -ся, шевельнуть, 

-с я—вору шити, • ся, ворухнути,- ся. 
♦Шедит—шедйт, -ту. 
♦Шейка—шийка, -кн; Ш. стерж¬ 

ня—шийка стрижня. 
♦Шелновая ткань — шовкова 

тканина. 
♦Шенкель—шенкель, -ля. 
♦Шептало—шептіло, -ла. 
♦Шеренга — шерег, -га. 
♦Шереножное учение — впріви 

шерогом. 
Шероховртий — шерсткий,шер¬ 

шавий. 



билизациошшй — мобілізаційна 
шіхва. 
♦Шкафчик—шіховка, -ки. 
♦Шквал — шквал, -лу. 
♦Шквальний огонь — вогбіп» 
шквільний. 
Школа —школа, -ли; Ш. пол¬ 

ковая—полковії шкіла. 
Школьньїе занятия — шкільно 

навчінпя. 
♦Шкурна стеклянная— скляна 
шкурка. ; 

* Шлагбаум — розлоги, -гів. 
♦Шлак—жужелиця, -ці. 
♦Шланга—кшнкі, -ки. 
♦Шлевка— гійка, -ки. 
♦Шлейка—шлейка, -ки; Ш. на¬ 

грудная—нагр^дпа шлейка. 
♦Шлейнмй—шлейовий; Ш. ре- 

мень — шлойовйй ремінь. 
♦Шлем —ШОЛІМ, -МУ. 

* Шлея—шлея, шлеї. 
*Шлифная пила—шліфна пилка. 
*Шлюз — шлюзі, -зй; (водо- 

спускной)—ілуст, -ту. , 
♦Шляпка-голівка, -ки; денце, 

-нця; Ш. гвоздя—голівка цвяхі; 
Ш. гильзьі — ^епце гільзи; * Ш. 
стрелки — голівка стрілки. 
♦Шнейдерит—пшейдерйт, -ту. 
♦Шнур — шнур, -рі; ш. асбо- 

стовьій — азбестовий шнур; Ш. 
револьверний — револьверний 
шпур; Ш. сиусковой—спусковий 
шнур; Ш. трассировочшлй—шнур 
трасувільпий. 
♦Шнуровой — шнурований; Ш. 

книга—шпуріваяа книга. 
♦Шов — шво, шва. ^ 

Ш ест—тичина. у 
♦Шестерня—шестерня, -ні; Ш. 

коїгаческая — конічна шестерня; 
Ш. промежуточная — проміжна 
шестерня. ; 
♦Шестигранний—шестистиший. 
♦Шестик—тичинка, -ки. 
♦Шестовой — ТИЧКОВИЙ; Ш. 

взвод — тичкова чоті. 
Шеф — шеф, -фа. 

♦Шина — шипа, -ни; Ш. гусма- 
тическая—шипа гусматична; Ш. 
пневматическая -— шипа пневма¬ 
тична. 
Шинель—шинеля, -лі. 

♦Шинний—шиповий; Ш. болт— 
шиповий прогбпич. 
♦Шип—чіп, чопі; шпеник, -ка; 

{проволоки) — колючка, -ки. 
*„Шире шаг“—„Шйршо крок“. 
♦Ширина—ширині, -нй;Ш.строя 

—ширині ліду; Шириною—вав- 
ширшкй. 
♦Широкий—широкий; Ш. обстрел 

—широкий Обстріл. 
♦Ширококолейная дорога—ши¬ 

рококолійний шлях. 
♦Широта—ширині, -пй; {геогр.) 

— широта, -тй; Ш. размаха — 
ширині рІ8маху. 
♦Шифр—шифр, -ру. 
♦Шкала—шкіла, -ли; Ш. дсле- 

пий — гакіла поділок; Ш. зало- 
жений—шкіла 8Ікладів; Ш. кру- 
тостей — шкала крутостей; Ш. 
штрихов—шкіла рисок. 
♦Шкальньїй способ —шкільний 

спосіб. 
♦Шкаф — шіхва. -ви; Ш. мо- 

/ОТ 
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♦Шомпол—шімпол, -ла. 
* Шомпольний — шомпольний; 
Ш. дорожка—шбмиольпа доріжка; 
Ш. муфта -— шомпольна муфта; 
Ш. пружина—пружйпа шімпола; 

, Ш. упор—шомпольна упіра; Ш. 
шпилька—шомпольна шпилька. 
♦Шорник — лймар^ -ря. 
Шорох — шурхотшия, шелест, 

-ту. 
*Шоссе — шосі. 
♦Шоссейний — шосовнй. 
'Шофер- ші^ор, -ра. 
♦Шпала—лежень, -жпя. 
♦Шпенек — шпеник, -ваг 
♦Шпилька —шпилька, -ки; Ш. 

придельпая—мірниківа шпилька; 
Ш. шпонки — шпилька плішки; 
Ш. замілкающая — 8амикільна 
шпилька. 
♦Шпион — шпигун, -ні. 
♦Шпионаш—шпигунство, -ства. 
♦Шплинт — зіволічка, -ки. 
♦Шпонка — плітка, -ки; Ш. 
тшравляющая—нанрямпа плітка; 
Ш. с зубом—плітка І8 8убом. 
♦Шпора — остріга, -ги. 
♦Шпунтовий — ґаровапий; Ш. 

свая — ґароваиа піля. 
♦Шрапнель стальная, диафра- 

гменная с очком для дистан- 
ционной трубки—шрапнеля ста¬ 
лева з діафрагмою й вічком для 
дистанційного запальника. 
♦Шрапнельний фугас — шрап¬ 

нельна фугіса. 
♦Шрифт—шрифт, -ту; Ш. над- 

ппсей—шрифт написів. 
♦Штаб —штаб, -бу. 

♦Штабель — стос, стісу. 
♦Штабной — штабовий; Ш. ко¬ 

манда—штібова команда; Ш. рота 
«— штабова сотня. 
♦Штанга — штіпга, -ги. 
♦Штангендирнуль — штінгеп- 

диркель, -кля. 
♦Штандарт — стяг, -гу. 
♦Штат — штат, -ту; по штату 

но положено—8а штатом по на¬ 
лежить. 
♦Штатив — штатив, -ву. 
♦Штатний—штітний; Ш. расчет 

—штітний розрахунок. 
♦Штемпель .— штемпель, -ля. 
♦Штепсельний коммутатор — 

притячкбвий комутітор. 
♦Штиль — штиль, -лю. 
♦Штифтик—шнешік, -ка. 
♦Шток—стеблі, -лі; 11І. с пор¬ 
шнем г— стеблі з тілоком; Ш. 
ударпика — стеблі удірника. 
♦Штопор—пітіпор, -ру; спірі- 

ля, -лі. 
♦Штора — ролета, -ти. 
♦Шторм — шторм, -му. 
♦Шторний — ролетовий. 
♦Штрих — риска, -ки. 
♦Штриховать, заштриховать — 

рискувіти, Барискувіти. 
♦Штурм — штурма, -ми. 
♦Штурмовать — штурмувіти. 
♦Штурмовой — штурмовий; Ш. 

самолот — штурмовий літік; Ш. 
часть—штурмові частйпа. 
♦Штьік — багнет, -та; „Штики 

в пожни"— „Багнети в піхви"; 
Ш. примкнутий —• настромлений 
багнет. 
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* Штьжовой — багнетний; Ш. 
бой—багнетовий бій; Ш хомутик 
—хамутйк багнетовиіі. 

*Штьірь — штир, -ру. 

*Шум — шум, гімін, -попу 
гідас, -су. 

*11іуметь—шуміти, ГОМОНІТИ. 
*Шуруп г- шруб, -ба. 

’Щебенна—жорствїшка, -ки. 
Щебень—груз, -зу; жорства, 

-вй; рінь, -ни. 
кЩена — щока, -кй; Щ. бой¬ 

ки ди—щоки бійніді. 
*Щеколда— клямка, -ки. 
*Щелкание — кліцання. 
*Щелон — луг, -ту. [сіль. 
Щелочь — щілок, -ку; лугова 

*ЩЄЛЧ0К—ЩутІК,-ТКІ; цок, -ку. 
*Щель — щілина, -пи; Щ. ам¬ 

бразури— щілина амбразури; Щ. 
боевая—бойна щілйпа; ІД. боко¬ 
вая—бокові щілина; ІД. нижняя 
—нижня щілина. 

*Щербина—щербина, -ни. 
*Щетинньїй банник — волосяні 
щітка. 

*ІДет на—щітка, -ки; щ. КОП- 
ская—кінська щітка; Щ. прово- 
лочпая—дротяні щітка. 

* Щечнмй — щоковий. 
*Щипци — (для гвоздей) 

обдепьки, -ньок; -кд/щі, -іців; Щ. 
для заклепок—кл/щі па шотп. 

*Щит—щит, -та; Щ. бропевой 
—піпдерішй щит; Щ. откпдпой 
—відкидний щит; Щ. нсподвиж- 
пнй—нерухімий щит; Щ. спего- 
вой—щит сніговий. 

* Щитик—щитик, -ка; Щ. за- 
движпой — засувний щйтик; Ш. 
предохраиительпий —запобіжний 
щитик; Ш. со спусковим меха- 
пнзмом — щитик із спусковим 
механізмом; Щ. прикрития—щй¬ 
тик прикриття'; Щ. сапи—щитик 

сіпи. [прикриття. 
*Щитовое прикритие—щитово 
*Щупальци—вусики, -ків; мад- 

кй, -ків. 
* Щурить, -ся— жмурити, -ся. 

*3вануация — евакуіція, -ції. 
*Звакуировать— евакувіти. 
*Зкваториальний—екваторіяль 

ний, рівниківий; 3. ось вращо 
ния — скваторіяльпа вісь обер 
тіпня. • 

*3климетр— екліметср, -тра. 

*Збонит — ебоніт, -ту- 
’Збонитовий — ебонГтовиії; 3. 

кришка—ебонітова пікришка. 
*Званоприемнин—евакопрпйміч. 
*Звакуационний—евакуаційний; 

3. отряд— евакуаційний відділ; 
3. пупкт— евакуаційппй пункт. 
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Звицаж Зтапньїй 

♦Зкипаж—ибвіз, пбвозу; коміи- 
да; -ди. ’ 

*Зкономичесний— економічний; 
3. суміш -• економічні суми. 

*3кразит — екразйт, -ту. 
*Знскаватор—окскавітор, -ра. 
*Зкскорт—експорт, -ту; ііочот, 

-ту. 
*Зкстрантор—окстрактор, -ра. 
*Зкстракторньій рьічаг — еісс 
тракторний важіль. 

*3нстренньій — негййний, над- 
звич4йний;3. заседание—надзви¬ 
чайні збііри. 

*3ксцентрический — оксцеп- 
трй'ший;3. втулка— ексцентрйч- 
ний утулок: 3. желоб—ексцен- 
трйчниії жблоб; 3. прилив — 
ексцентричнийнрилйвок. [-тости. 
*Зластичность — пружйстість, 
*Злезатор — елевітор, -ра. 
*3лентризация —електризуван¬ 

ня; 3. сетей — електризування 
мереж. [збваний. 

*Злентризованньій — електри- 
^Злектрический—електричний; 

3. сеть—електрична мережа. 
*Злектричество — електрика, 

-кн. [двигун, -ні. 
*Злектродвигатель — електро- 
*Злектродвижущая сила — 

електрозворушенпя. 
*3лвнтроизмеритольньій—елек- 

тровим/рчий; 3. прибор — едек- 
тровишрчнй прилад, [нет, -ту. 

*Злектромагнит — електромаг- 
*Злектромагнитньій — електро- 

магнетпий; 3. волньї — електро- 
магнетні хвилі. 

*Злектротехник — електротех- 
иик, -ка. 

*Злектротехничесний — елек¬ 
тротехнічний. 

*3лемент — елемент, -та; 3. 
мокрьій — мбкрий елемент; 3. 
наливной—паливний елембнт; 3. 
фехтовання—елементи фехтуван¬ 
ня. 

*3ллипс — еліпс, -су. 
*3ллиптичесний — еліптичний. 
Знергичньїй, -но —^ енергій- 

пий, -по, жвавий, -во, завзя¬ 
тий, -то. 

*3нергия — енергія, -гії. 
*3пидемический—епідемічний, 

пошесний; 3. отряд—епідомп- 
ішй, пбшесний ВІДДІЛ. 

Зпизодичесний—епізодичний. 
Зпизоотия — епізоотія, -тії. 

*3скадра — ескйдра, -ри. 
♦Зскадрилья—ескадрйлля, -лі; 

3. истребительная—пйщуча ес- 
кадрйлля; 3. разведцвательшія— 
розвідна есісадрйлля. 

*Зскадрон—кінна сіітпя, -ііі; 
3. связа — кінна ебтня 8вязку; 
;,3., строй взвод"—„ебтпя, лад¬ 
ній ЧіІТД^. 
♦Зскадронньїй — сотенний. 
*3скарп — ескарп, -пу. 
*Зспадрон— еспадрон, -ну. 
*Зстонада — остокІда, -ди. 
*3таж— пбверх, -ху; 3. верх- 

ішй — горішній пбверх. 
*3тап — отій, -пу. 
*3тапнмй — стіппий; З.пупкт — 

етіпішй нункт; 3. лазарет—стЛн- 
| ПИЙ ІШШТІЛЬ. 
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Ящичний 
Зфвс 

•Зфес — держім, -ка. 
*3фир етвр, -ру. 

Юг—південь, -дня. 
*Юго-восток—південний СХІД, 

СХііду. 
*Юго-запад південний зшд, 

-ходу. 

♦Явка — явка, -кн. 
♦Явленнс—явище, -ща; Я. ат- 

носфорпое — атмосфйрпе явище; 
Я. метеорологнческос—метеороло¬ 
гічне явище; Я. охихийное—сти¬ 
хійне явище 
♦Являться, ЯВИТЬСЯ ЯВЛЯТИСЯ, 

Явний — явний. [явитися. 
Явно — явно. [-пости. 

; Я д о в и т о с т ь —- отруйність, 
♦Ядовнтий—отруйний; Я. ве- 
щество — отруйпа речовина; Я. 
газ—отруйний газ; Я. свеча — 
отруйна свічка. [ядрі, -ра. 

*Ядро—(спорт.) гало, -ла; 
♦Язик— язйк, -ка. 
* Яйцевидний — яіщюватий. 
♦Якорний — КІТВОВИЙ. 
*Якорь — кітва, -ви; Я. мий¬ 

ний—мінна кітва. 
*Яка—яма, ями; Я. большая— 

велика яма; Я. волчья — вовча 
яма; Я. вигребная -вигрібші яма; 
Я.*малая — малі яма; Я. помой- 
пая—помийна яма. 

| *Зшелон— ошоліп, -на. 
♦Зшелонировать—епіелонувіти. 

ю 
*Южний — південний; іого-бо- 

СТОЧНИЙ—південно-сх/диій; ЮГО- 
западннй — півдеішо-зіхідній. 

*Юрта— шатрі, -тра. 
*Юфть — юхта, -ти. 

*Яр — яр, яру. 
*Яровой — ярий; Я. солома — 

яра содіма. 
♦Ярусное расположение око* 

пов—розташування шіпців по¬ 
верхами. 

*Ясли—-ясла, ясел. 
♦Ясность — ясність, -пости. 
♦Ясний, -но —ясний, -но. 
♦Ячеечньїй окоп — гніздовий 
шапець, -пдя. 
♦Ячейна (арт.) — осередок, 

-дка; гніздйнка, -ки. 
♦Ячмень—ячмінь, -меню. 
♦Ящик — ящик, -ка, скринька, 

-ки; Я. вкдадпой — вкладпі 
скринька; Я. дспеяший— грошова 

, скринька; Я. зарядний — варяд- 
I НИЙ ящик; Я. мусорпнй — СМІТ¬ 

НИЦЯ; Я. несгораеинй— неспалеи- 
на скринька;,,Ящик (орудне) вдо¬ 
во (вправо, вперед) — марш44 — 
„Ящик (гармата) вліво (впріво, 
вперед) — руш1*. [ковиіі. 
♦Ящичний—ящичний; скринь* 
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